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Abstract. This work presents a case study with the Web Scraping technical, used for
automated data extraction, resulting in an mobile application to query grades and
student absences. It had as object of study the school report in the student profile,
being one of the options of the academic system SUAP, implanted in the Federal
Institute of São Paulo, since such system did not have an integration method
available (such as an API). Data was extracted by scrapers (Web Scraping robots)
and returned through the creation of an API, which was based in use of the
JavaScript language on the development. The app was intended for the Android
platform and the end results were satisfactory, available for download on Google
Play.
Resumo. Este trabalho apresenta um estudo de caso com aplicação da técnica Web
Scraping, utilizada para extração de dados de forma automatizada, resultando em
um aplicativo para consulta de notas e faltas de discentes. Teve como objeto de
estudo o boletim escolar no perfil discente, sendo uma das opções do sistema
acadêmico SUAP, implantado no Instituto Federal de São Paulo, uma vez que tal
sistema não possuía uma método de integração disponível (Como uma API). Os
dados foram extraídas pelos scrapers (robôs para Web Scraping) e retornados por
meio da criação de uma API, que teve como base de desenvolvimento o uso da
linguagem JavaScript. O aplicativo foi destinado à plataforma Android e os
resultados finais foram satisfatórios, estando o mesmo disponibilizado para
download no Google Play.

1. Introdução
Empresas de todos os portes e de diferentes segmentos têm desenvolvido sistemas Web, seja
pela mobilidade aos usuários, afinal o acesso à aplicação pode ser feito por meio de qualquer
aparelho conectado à internet, como também em questões técnicas, tais como o
armazenamento do banco de dados e arquivos em uma plataforma que mantém a integridade,
o desempenho e a segurança dos dados por acessos restritos a usuários autorizados com perfis
previamente definidos do que eles podem acessar ou não.
Como apresenta [vpnMentor 2019], o número de pessoas que usam um desktop
diminuiu de 54% para 51% em quase um ano e esse valor vem a refletir o aumento de
dispositivos móveis em todo o mundo. Considerando que, conforme pesquisa do [IBGE
2018], o celular é o dispositivo mais utilizado para acesso a rede Web no Brasil, o
investimento no uso de novas tecnologias para desenvolvimento de aplicações com layouts
responsivos também acabam ganhando um maior número de profissionais adeptos, já que

fundamenta-se a adaptação do acesso à informação em diferentes tamanhos de tela por meio
dos dispositivos móveis. Para reforçar essa informação, [vpnMentor 2019] também destaca
que os usuários móveis acabam passando muito tempo em aplicativos e em páginas Web e que
é tendência o crescimento de instalações de aplicativos por esses dispositivos devido a
comodidade do acesso à informação em meio às atividades rotineiras.
Segundo dados da [Appfigures 2018], o Google Play, serviço de distribuição de
aplicativos para dispositivos Android, em 2017 disponibilizou mais de 1.5 milhão de novos
aplicativos, sendo o equivalente a 17% de aumento em relação a 2016. “O Android é
atualmente o sistema operacional mais utilizado nos dispositivos móveis, dominando cerca de
85% do volume mundial de smartphones” [IDC 2019].

Fundamentando aplicações Web e mobile, cita-se o sistema SUAP (Sistema Unificado
de Administração Pública), sendo usado para o gerenciamento de uma rede de escolas
públicas de nível federal do Estado de São Paulo. Na plataforma Web, o sistema possui design
responsivo e suas opções são acessadas a partir dos diferentes perfis de usuários. Uma das
funcionalidades deste sistema e até mesmo sendo apontado como objeto de estudo deste
trabalho é o boletim escolar que na visão do aluno, além da visualização na plataforma Web,
possibilita o acesso pelo aplicativo Conecta que está disponibilizado para download à
comunidade acadêmica para o sistema Android. Analisando o layout de como são
apresentadas as informações para o aluno por meio deste app, observou-se a possibilidade de
desenvolver um aplicativo com uma interface que permita uma melhor interação com o
usuário, possibilitando a consulta dos registros associados ao seu boletim por meio de uma
tela para consulta que seja mais funcional. Para a obtenção dos dados apresentados no novo
aplicativo constatou-se que um acesso direto à base seria inviável, por conta do sigilo sobre os
dados mantidos pela Instituição e, além disso, o sistema não possuía uma API (A
 pplication
Programming Interface) para que houvesse a integração entre a aplicação proposta e o sistema
acadêmico. Diante de tais análises, a técnica Web Scraping foi a opção escolhida como forma
de obter esses dados. Conceitua-se API como um conjunto de definições e protocolos usados
no desenvolvimento e na integração de softwares de aplicações [RED HAT 2017].
Em relação a base de dados, como afirmado por [Lente 2018], é muito comum o
acesso a qualquer conjunto de informações pela Web, mas raramente esses dados estão
estruturados de maneira simples para que o usuário possa obtê-los por uma simples consulta
com acesso direto, já que na maioria das vezes o proprietário da fonte dos dados não dá essa
permissão. A partir desta problemática, uma possibilidade é o acesso aos dados através de
uma API T
 odavia um aspecto negativo é que em muitos casos o site não disponibiliza tal
serviço publicamente e é nessa hora em que a extração de dados é bem-vinda.
[Oliveira 2018] aborda que Web Scraping, conhecida por extração de dados da Web, é
utilizada para coletar dados em sites e repositórios através de protocolo de transferência por
hipertexto ou através de um navegador Web, possibilitando baixar, analisar e organizar os
dados de forma automatizada [BROUCKE e BAESENS 2018]. Os softwares desenvolvidos
para esse fim simulam a interação humana nas páginas Web com o propósito de conseguir os
dados requisitados. Essa técnica possibilita a construção de um robô virtual (também
conhecido como scraper ou raspador) que percorre todo o fluxo necessário para chegar aos
dados e quando são recuperados, podem ser usados para diversos fins. Uma das vantagens da
aplicação desses robôs é a capacidade de extrair grande quantidade de dados em pouco tempo,
todavia um ponto que requer um outro estudo é a utilização do mesmo para roubar conteúdos
protegidos por direitos autorais ou até mesmo para saturar os servidores de um site e torná-lo
indisponível aos verdadeiros clientes [PUGA 2017].

É através deste cenário que o projeto fundamenta o desenvolvimento de um aplicativo
Android, com aplicação da técnica Web Scraping, para que haja a leitura dos dados
necessários através do SUAP, tendo como permissão de acesso o login efetuado por esse
sistema acadêmico. Para a proposta do trabalho utiliza-se um raspador (scraper) para a
extração das informações do SUAP que por vez serão retornadas em uma API. Com os dados
coletados, estes são apresentados através de um app para que haja a visualização do boletim
escolar por meio do perfil aluno.
Para abordagem da proposta apresentada, além desta introdução, o presente trabalho
está organizado em seis seções ordenadas em: fundamentação teórica, metodologia,
desenvolvimento, conclusões, trabalhos futuros e relação das referências utilizadas tanto na
pesquisa sobre as metodologias adotadas quanto das ferramentas que foram fundamentais para
o desenvolvimento.

2. Fundamentação teórica
Esta Seção aborda a pesquisa bibliográfica realizada para gerar o embasamento teórico que
fundamenta o uso de cada escolha para realização do presente trabalho, considerando a
definição de avaliação heurística, as características técnicas do sistema do SUAP,
metodologias e tecnologias adotadas quanto análise e implementação da proposta. A ordem da
Seção se dá quanto ao estudo do SUAP na plataforma Web (ambiente que gera os dados que
são apresentados no boletim) e app (estudo do layout, sendo abordado como trabalho
correlato); CAPTCHA (usado na página de login do SUAP); estudo das características quanto
ao desenvolvimento de aplicativo híbrido e nativo; aplicação do Web Scraping para coleta de
dados por meio da base do SUAP; modelo incremental como metodologia adotada para o
desenvolvimento da proposta e ferramentas utilizadas no desenvolvimento.
2.1. Avaliação Heurística
A avaliação heurística é um método informal de análise de usabilidade em que é apresentando
um design d e interface para vários avaliadores e solicitados que comentem sobre ele
[NIELSEN E MOLICH 1990]. A lista conhecida como dez heurísticas de Nielsen foi
desenvolvida durante vários anos de experiência em ensino e consultoria sobre engenharia de
usabilidade por Nielsen com a ajuda de Molich [NIELSEN E MOLICH 1989]. Nela
encontram-se dez regras a serem seguidas para uma boa interface. Dentre os itens da lista
estão: visibilidade do estado do sistema, reconhecimento em vez de recordação e design
estético e minimalista.
2.2. SUAP
Segundo o sítio eletrônico do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), o Sistema
Unificado de Administração Pública, também conhecido como SUAP, é um sistema Web
inicialmente criado pela equipe de desenvolvimento da Coordenação de Sistemas de
Informação (COSINF) da Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação (DIGTI) do IFRN
[PORTAL IFRN], que foi implantado em vários outros Institutos Federais, dentre eles o
Instituto Federal de São Paulo (IFSP). Seu objetivo é a “gestão dos processos administrativos
e acadêmicos do Instituto”, na qual também destaca que, entre as tecnologias por trás do
sistema estão Python, Django, PostgreSQL, NGINX, Gunicorn e JQuery [ IFRN].

O sistema é baseado em perfis e diante de cada um são liberadas as funcionalidades.
Considerando o perfil do aluno, algumas de suas funcionalidades são: rematrícula, consulta
de notas e faltas, locais e horários de aulas, além de caixa de mensagens [DSI - IFSP].
Atualmente o SUAP do Instituto Federal de São Paulo é mantido por uma equipe de
desenvolvedores da própria instituição, sendo responsável pelas suas frequentes atualizações.
O acesso à aplicação Web pode ser feito através do link https://suap.ifsp.edu.br/.
2.3. IFSP Conecta
Atualmente no Instituto Federal de São Paulo está disponível o aplicativo IFSP Conecta
[IFSP], que possui integração com a plataforma SUAP e pode ser utilizado pelos servidores e
alunos. “Para realizar a autenticação, alunos e servidores devem utilizar as credenciais de sua
conta IFSP: as mesmas utilizadas para acesso ao SUAP.” [IFSP]. O app está disponível para
download
a través
do
link
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.edu.ifsp.ifspconecta.
Considerando o perfil do aluno, uma das funcionalidades que o mesmo tem acesso é o
boletim atualizado do semestre, podendo acompanhar notas e faltas lançadas pelos docentes.
No entanto seu design é pouco intuitivo ao usuário, apresentando na tela principal apenas as
médias das disciplinas (Figura 1) e, caso o aluno queira visualizar os métodos avaliativos ou a
frequência, ele deverá selecionar cada uma delas. Contudo tal ação não é explicada ao usuário
e, assim, ele acaba explorando essa consulta se for avisado por terceiros dessa funcionalidade
ou por uma atividade espontânea, violando, assim, uma das heurísticas de Nielsen: reconhecer
ao invés de relembrar [NIELSEN 1994].

Figura 1. Boletim no aplicativo IFSP Conecta. Fonte: Captura de tela realizada pelos autores.

Quanto a integração do sistema Web c om o app do SUAP, essa ocorre por meio de
uma API i mplementada exclusivamente para o aplicativo. Tal API é protegida por um método
de autenticação para que se mantenha o controle de quais aplicações podem acessá-la.

2.4. CAPTCHA
Com a ideia inicial nascida na Universidade de Carnegie Mellon, conforme mencionado por
[Canabarro 2019], CAPTCHA é um acrônimo para “Completely Automated Public Turing test
to tell Computers and Humans Apart” , ou seja, teste de Turing público completamente
automatizado para diferenciação entre computadores e humanos. Seu objetivo é por meio de
desafios cognitivos diferenciar humanos de computadores. A verificação ocorre com o
sistema requisitando ao usuário testes nos quais outros computadores são incapazes de
resolver. Com isso, se houver a resolução do desafio, é classificado como um humano.
Cita-se como exemplo o reCAPTCHA disponibilizado pela Google. O mesmo possui
uma caixa com o texto “Não sou um robô”, conforme exemplifica a Figura 2-1. Após o
usuário marcar a caixa, poderá requerer a seleção de imagens que contenham a informação
solicitada, como exemplifica a Figura 2-2.

Figura 2. Google r eCAPTCHA. Fonte: Captura de tela realizada pelos autores.

2.5. Desenvolvimento de aplicativos com o uso de diferentes frameworks

Segundo [DTI Digital 2016] aplicativos nativos são aqueles desenvolvidos em plataformas
específicas para cada sistema operacional. Como a linguagem de programação é específica da
plataforma, não é possível reaproveitar o código entre elas, sendo necessário o
desenvolvimento de um app para cada plataforma. Pode-se levar como exemplo um app a ser
lançado para Android e iOS, sendo necessária uma codificação em Java ou Kotlin para
Android e Swift ou Objective-C para iOS. No entanto, uma outra categoria de aplicativos
destaca-se pelo reaproveitamento de códigos entre plataformas. [DTI Digital 2016] explica
que aplicativos multiplataformas são aqueles desenvolvidos através de um framework e que
são compatíveis com a maioria dos sistemas operacionais existentes. Conceitua-se framework
como uma estrutura genérica estendida para se criar uma aplicação ou subsistema mais
específico, podendo ser usado para criar uma solução completa ou para implementar partes
dela, ou seja, fornece uma arquitetura de esqueleto para a aplicação [SOMMERVILLE 2011].
Os frameworks para criação de aplicativos podem ser divididos em dois grupos, o
grupo para criação de aplicativos híbridos e os que geram código nativo. No grupo dos
aplicativos híbridos pode-se destacar o Phonegap, na qual o desenvolvimento pode ocorrer
utilizando-se de tecnologias Web, como HTML, CSS e JavaScript p ara a concepção do
aplicativo. [DTI Digital 2016] aborda que os aplicativos híbridos são sistemas Web
encapsulados em um componente de visualização de páginas Web nativo. Já o grupo dos

frameworks que geram código nativo, destaca-se por um único código fonte ser capaz de gerar
código nativo para diversas plataformas, explica [DTI Digital 2016]. Nessa categoria cita-se o
React Native, criado pelo Facebook para a geração de aplicativos nativos utilizando
JavaScript.
2.6. Web Scraping
Na atualidade as formas triviais de compartilhamento de dados entre sistemas distintos são
APIs e acesso à base de dados. Contudo nem sempre tais opções estão disponíveis, então é
necessário buscar métodos alternativos, como nesse caso o Web Scraping pode ser uma
solução.
Web Scraping, também conhecida como extração de dados da Web ou até mesmo
raspagem de dados da Web, é definida pelos autores [Broucke e Baesens 2018] como:
“[...] a construção de um agente para baixar, analisar e organizar os dados da
Web de maneira automatizada. Ou, em outras palavras: em vez de um usuário
final humano clicando em um navegador da Web e copiando e colando peças
interessantes em, por exemplo, uma planilha, o Web Scraping t ransfere essa
tarefa para um programa de computador que pode executá-lo muito mais
rápido e mais corretamente do que um ser humano.”

Existem algumas dificuldades ao utilizar essa modalidade, dentre elas pode ser citada
as atualizações nas páginas que o scraper analisa. Os robôs para Web Scraping são ensinados
a manipular uma página com seu layout específico, porém quando o layout ou algo do site
muda, o robô pode ficar perdido e não sabe mais onde estão os dados que ele está procurando.
Diante disso, [Gomon 2018] aponta que uma atualização pode facilmente quebrar a lógica
atribuída ao robô da extração. Como apresenta [Scraping Expert 2016], outro ponto de
dificuldade a ser relatado é o tempo até que se tenha um scraper e m pleno funcionamento,
pois ensinar um robô a encontrar os dados desejados dentro de uma página Web ou até mesmo
ensiná-lo a manipular o site para chegar aos dados, demanda um tempo de estudo.
Apesar das dificuldades apontadas o Web Scraping é uma alternativa viável para a
maioria dos casos em que um sistema na plataforma Web não fornece um compartilhamento
de dados de forma automatizada. Como um dos principais pontos positivos é a velocidade na
extração das informações, afinal o trabalho de horas de um humano copiando dados de sites
para um outro local e posterior análise, pode ser resumido a minutos ou até mesmo segundos
quando executado por um scraper. Além da velocidade, outro ponto importante é a precisão.
[Scraping Expert 2 016] enfatiza que um robô tende a ser mais preciso em suas tarefas quando
se comparado a um humano que está sujeito a erros em maior frequência.
Atualmente são encontradas várias maneiras de executar uma raspagem de dados,
desde plugins para navegadores, como o [Web Scraper], até bibliotecas para diferentes
linguagens de programação, como o [Puppeteer] .
2.7. Modelo Incremental
No modelo incremental o objetivo é desenvolver uma implementação inicial, apresentá-la ao
usuário e evoluir o software ao longo do tempo com o feedback do usuário [Camargo 2018].

Esse modelo de desenvolvimento é dividido em etapas, denominadas incrementos. “Cada
incremento ou versão do sistema incorpora alguma funcionalidade necessária para o cliente.
Frequentemente, os incrementos iniciais incluem a funcionalidade mais importante ou mais
urgente.” [SOMMERVILLE 2011].
Uma vantagem a ser destacada no modelo incremental é que o custo de acomodar as
mudanças nos requisitos do cliente é reduzido, uma vez que o planejamento é realizado para
um incremento e não para o escopo total do projeto. Outro destaque é que a entrega de um
software útil é feita em menos tempo, pois como mencionado por [Sommerville 2011] os
clientes podem usar e obter ganhos a partir do software inicial.
Nesse modelo um dos aspectos a ser analisado é a não visibilidade do processo no
ponto de vista gerencial, afinal conforme cita [Sommerville 2011], “os gerentes precisam de
entregas regulares para mensurar o progresso. Se os sistemas são desenvolvidos com rapidez,
não é economicamente viável produzir documentos que reflitam cada uma das versões do
sistema.”
2.8. HTML
HTML, abreviação de Hypertext Markup Language, no português Linguagem de Marcação de
Hipertexto, é a principal linguagem utilizada na Web, permitindo a criação de documentos
estruturados com elementos, tais como títulos, parágrafos, imagens e outros [FLATSCHART
2011].
Criado por Tim Berners-Lee, inicialmente para uma comunicação entre seu grupo de
colegas, é utilizada de forma pública para compor a internet de hoje. A linguagem HTML é
composta por marcações através de tags. “As tags s ão marcações que formam cada elemento
do HTML. Um parágrafo é marcado com a tag <
 p>, um título importante com a tag <
 h1> etc.
Cada tag tem sua função e seu significado.” [EIS 2015].
2.9. JavaScript
Criada em 1995 por Brendan Eich, enquanto trabalhava na Netscape Communications
Corporation, sua primeira versão denominada JavaScript 1 .0 foi introduzida no Netscape
Navigator (navegador com grande taxa de utilização na época) em 1996. Seu propósito era
oferecer um meio de adicionar interatividade às páginas Web [ SILVA 2010]. No mesmo ano
(1996), a linguagem foi portada para o navegador da Microsoft, o que ajudou torná-la uma
tecnologia de relevante importância para a internet. Embora o nome seja semelhante ao do
Java (linguagem de programação desenvolvida pela Sun Microsystems) , as duas linguagens
são diferentes.
JavaScript, a o invés de executar remotamente em um servidor, é executada localmente
no próprio computador do cliente (usuário que está acessando a aplicação), com isso a
interpretação e o funcionamento da linguagem dependem de funcionalidades hospedadas
no navegador do usuário [SILVA 2010]. JavaScript fornece a possibilidade de interagir com a
marcação (HTML) e com o conteúdo da página sem a necessidade de recarregar a mesma
sendo ainda possível tratar de cliques e outros eventos para a maior interação com o usuário.

2.10. Node.js
Node.js é um runtime, aplicação que possibilita processamento, renderização e execução de
elementos escritos em linguagem não suportada nativamente pelo sistema, permitindo ao
programador desenvolver e executar aplicações JavaScript no lado do servidor [DELFINO
2018].
JavaScript f oi inicialmente estruturada como uma linguagem para execução local,
sendo executada diretamente no computador do usuário. Sua popularidade é muito alta, sendo
uma das principais tecnologias para o desenvolvimento Web. Em 2009 Ryan Dahl criou o
Node.js, desenvolvido sobre o motor JavaScript V8, engine (ou motor) e criada pela Google,
sendo utilizada nos navegadores Chrome e Chromium [GOSS 2017]. Node.js permitiu que os
desenvolvedores pudessem utilizar uma mesma linguagem (JavaScript) tanto no lado do
cliente quanto no do servidor. Um exemplo de aplicação do Node.js é a criação de APIs
[GOSS 2017], podendo realizar interações com o banco de dados com JavaScript executando
diretamente no servidor [DELFINO 2018]. Tais APIs podem ser consumidas utilizando-se da
mesma linguagem (JavaScript) no client-side (lado do cliente).
2.11. Serviços Cognitivos do Microsoft Azure
Os serviços cognitivos do Microsoft Azure são APIs, SDKs e serviços disponíveis para ajudar
os desenvolvedores a criarem aplicativos inteligentes [MICROSOFT AZURE 2019].
Conforme o site da solução o objetivo dos serviços cognitivos do Azure é ajudar os
desenvolvedores na criação de aplicativos que podem ver, ouvir, falar, entender e até mesmo
começar a raciocinar, mesmo que o desenvolvedor não possua habilidades na área da
inteligência artificial.
Alguns serviços disponíveis são:
● Fala: Essa funcionalidade permite a conversão de fala em texto e vice-versa;
● Visão: Permite que sejam identificados elementos em imagens;
● Decisão: Apresenta recomendações para a tomada de decisão.
Além desses, diversos outros serviços cognitivos estão disponíveis nesse conjunto,
podendo ser consultados através do site da empresa Microsoft.
2.12. Adobe Photoshop
Adobe Photoshop é um aplicativo de edição de imagens digitais, retoque de fotografias e
produção de gráficos para a Web, o software oferece diversas funções, tais como alteração de
brilho, contraste e cores da imagem, otimização de imagens para a Web e gerenciamento
avançado de camadas [ANDRADE 2013].

3. Metodologia
Cita-se como base da proposta deste trabalho a extração de informações do SUAP para
apresentá-las em um app, tendo como passos de desenvolvimento:
● Estudo do fluxo percorrido pelos discentes para acesso aos dados acadêmicos;

● Construção do robô virtual (também conhecido como scraper ou raspador) para percorrer
todo o fluxo e extrair os dados requisitados.;
● Construção da API p ara retornar os dados extraídos;
● Desenvolvimento do aplicativo para apresentador os dados
Quanto a metodologia de pesquisa e desenvolvimento foram aplicadas:
●
●
●

Pesquisas bibliográficas sobre extração de dados de páginas W
 eb e desenvolvimento
de aplicativos móveis para a plataforma Android.
Apresentação dos fluxos de cada processo que compõe o trabalho através de
diagramas.
Desenvolvimento incremental.

4. Desenvolvimento
Quanto a solução técnica da proposta, a Seção 4 está subdividida em três subseções, sendo
elas: abordagem do fluxo da extração de dados do SUAP, desenvolvimento da API e
aplicativo Boletim IFSP. Cada subseção é composta por alguns incrementos, considerando o
modelo incremental. Esta Seção dará ênfase em apresentar a codificação do Web Scraping,
objeto de estudo deste trabalho. O código-fonte completo da solução pode ser consultado
através do link: https://github.com/tiagocsilva/boletimifsp.
4.1. Extração de dados do SUAP
A Figura 3 demonstra o caminho percorrido para obter-se os dados.

Figura 3. Fluxo do processo de extração dos dados do boletim do SUAP.

Foram definidos quatro processos que compõem o fluxo, sendo cada etapa considerada
como um incremento para assim chegar ao módulo completo da extração.
4.1.1. Resolução do CAPTCHA
Uma das etapas listadas para a busca automatizada do boletim do discente é a resolução do
CAPTCHA.
A Figura 4 demonstra as etapas oriundas desta resolução. Dentre os passos
apresentados, alguns necessitam da interação do mouse e outros da interação do teclado,
sendo que para explicá-los, tais passos são destacados com as imagens de mouse e teclado
respectivamente. Outros passos são marcados por um relógio, indicando uma ação de espera
até que o evento esperado ocorra. Para a implementação foi utilizado Node.js com a biblioteca
Puppeteer, que fornece a automatização de um navegador Web, permitindo a execução do
Web Scraping.

Figura 4. Fluxo do processo de resolução do CAPTCHA de forma automatizada.

As funções da biblioteca para manipular o navegador são intuitivas, sendo como
exemplo: launch, responsável por iniciar um navegador e goto, utilizado para navegar a um
determinado endereço na web. Na Figura 5 é apresentado um trecho do código responsável
por iniciar um novo navegador e acessar a página de login do SUAP, sendo que a linha 14
inicia o navegador, a 15 abre uma nova página e a 16 faz com que haja o acesso pelo endereço
do SUAP, para que assim possam ocorrer as interações com o CAPTCHA. Além disso, a
biblioteca RobotJS foi utilizada para automatizar mouse e teclado, p ois após testes
constatou-se que a resolução do CAPTCHA t eria de ser feita obrigatoriamente com a
utilização do mouse para os cliques.

Figura 5. Código JavaScript com comandos da biblioteca Puppeteer. Fonte: Captura de tela
realizada pelos autores.

Para a automatização do mouse, foram mapeadas as coordenadas x, y dos elementos
(apresentados na Figura 4) que necessitavam de cliques, baseando-se em uma determinada
resolução de tela, no caso a resolução do servidor utilizado. No código implementado, o
mapeamento foi inserido em um arquivo de configuração, para que seja possível alterá-lo de
forma simples para outras resoluções de tela. Com o mapeamento foi possível iniciar a
resolução do CAPTCHA. O primeiro passo foi a execução do clique na caixa “Não sou um
robô”, movendo o mouse e clicando de forma automatizada.
Passando para o segundo passo, foi necessário analisar as mudanças no código HTML
da página para identificar quando a nova tela (solicitando o desafio cognitivo) é aberta. Após
o conhecimento das mudanças ocorridas quando o clique é realizado, foi escrito um trecho de
código JavaScript para aguardar até que a nova tela fosse aberta, para assim seguir com a
seleção da opção do desafio por áudio.
Com a tela do desafio aberta, foi possível recorrer novamente ao mouse a utomatizado
para executar o clique no botão de “fone de ouvido”, destacado anteriormente na Figura 4
(passo 3). Após isso, foram utilizadas as coordenadas mapeadas para o botão de download e
adquiriu-se o áudio proposto pelo CAPTCHA (passo 5 da Figura 4). Com o arquivo de áudio
em mãos partiu-se para o passo 6 apresentado na Figura 4, a transcrição do áudio. Nessa etapa
foi utilizada a API de conversão de fala em texto disponível nos serviços cognitivos do
Microsoft Azure, na qual o arquivo de áudio é transmitido para a API, que por sua vez o
processa e retorna o texto extraído.
Após o retorno do texto, também foi possível automatizar o teclado com a biblioteca
utilizada (RobotJS) e digitar o texto adquirido no campo disponibilizado pelo CAPTCHA,
conforme o passo 7 do fluxo da Figura 4. Prosseguindo, utilizou-se a automatização do mouse
para clicar no botão “Verificar” e, então, foi escrito mais um trecho de código JavaScript p ara
aguardar a confirmação da resolução pelo CAPTCHA, destacado anteriormente no passo 9 da
Figura 4. Com o resultado satisfatório, é possível extrair da página o código de acesso gerado
e utilizá-lo uma única vez para realizar o login, afinal cada tentativa de login e xige um novo
código de acesso proveniente de uma nova resolução do CAPTCHA.
4.1.2. Login no SUAP
A Figura 6 apresenta o fluxo a ser executado para realizar login no SUAP.

Figura 6. Fluxo para Login no SUAP.

Iniciando-se pela inspeção do código HTML d a página de login, constatou-se que os
campos de usuário e senha possuem identificadores no código HTML ( como exemplo pode
ser citado o campo de usuário que possui um ID “id_username” ), o que facilitou a
recuperação dos campos com JavaScript p ara realização do preenchimento com o valor
desejado. Os identificadores de cada marcação do HTML da página de login d o SUAP foram
adicionados em um arquivo de configuração, tornando simples a tarefa de alteração por conta
de uma possível mudança pelos desenvolvedores do SUAP. A Figura 7 apresenta o
mapeamento realizado para a página de login.

Figura 7. Mapeamento para identificação dos elementos HTML da página de login do SUAP.
Fonte: Captura de tela realizada pelos autores.

Com a biblioteca Puppeteer foi iniciado um navegador em modo headless, que foi
programado para acessar o site do SUAP e através de funções disponíveis em tal biblioteca foi
possível executar códigos JavaScript na página para manipulá-la. Enfatiza-se que o robô
responsável pela resolução do CAPTCHA e o responsável pelas interações com o SUAP são
executados de forma paralela e em diferentes navegadores, objetivando a agilidade do
processo. Assim, o robô que está interagindo com o SUAP solicita ao robô do CAPTCHA um
código de acesso, que por sua vez devolve um código de um CAPTCHA r esolvido que ainda
não foi utilizado. Assim que o código é recebido ele é adicionado com JavaScript em um
campo disponível no código HTML, m
 as não exibido na interface do usuário, identificado
como “g-captcha-response” , para que a validação do CAPTCHA passe com sucesso pelo
servidor como se houvesse realizado o desafio nesse navegador.
Com a questão do CAPTCHA r esolvida para a atual página, é necessário preencher os
dados do login. A Figura 8 demonstra o trecho de código que se utiliza dos identificadores
anteriormente mapeados para preencher o usuário e senha na página de login do SUAP.

Figura 8. Trecho de código responsável por preencher os dados na página de login, apertar o
botão acessar e aguardar até que a navegação seja concluída. Fonte: Captura de tela
realizada pelos autores.

No código abordado, da linha 6 até a linha 8 é definida uma função que recebe como
parâmetro a página em questão, o seletor (identificador do elemento HTML) e um valor para
que seja adicionado ao elemento. Tal função é utilizada nas linhas 12 e 13 para preencher os

dados do login. Quanto a linha 18, essa apresenta o código para executar um clique na página.
Nesse ponto foi realizado o clique no botão de acessar do SUAP, enquanto a linha 17
apresenta uma função da biblioteca responsável por aguardar o fim da navegação da página
após o clique do botão, ou seja, aguardar até que a página realize suas ações e retorne um
resultado.
Após a conclusão da navegação, o resultado pode ser favorável com a abertura de uma
tela com o perfil do aluno ou, caso contrário, o sistema permanecerá na página de login e
apresentará uma possível mensagem de erro informando que algo está errado.
4.1.3. Extração do Boletim
Com o login efetuado, é possível obter a primeira informação, o nome do aluno, que pode ser
recuperado através de JavaScript, procurando pelo elemento que possui tal conteúdo e
extraindo o seu texto. Analisando o comportamento do sistema ao acessar o módulo do
boletim escolar, percebeu-se que a página poderia ser acessada pelo link:
https://suap.ifsp.edu.br/edu/aluno/HTXXX/?tab=boletim&ano_periodo=2018_2,
considerando que “HTXXX” representa o usuário autenticado, obrigatoriamente em
maiúsculo e o final do link r efere-se ao semestre solicitado. A Figura 9 demonstra as
informações disponíveis nesta página, sendo que foram extraídas: as disciplinas do aluno no
semestre, percentual de presença, número de faltas, média e o link apontado no botão detalhes
de cada disciplina com o intuito de obter posteriormente outras informações.
Para tal extração, além de serem mapeados os caminhos para os elementos HTML,
também foram definidos os nomes das colunas da tabela do boletim que deveriam ter os dados
extraídos.

Figura 9. Tabela do boletim do SUAP. Fonte: Captura de tela realizada pelos autores.

A Figura 10 demonstra o trecho de código utilizado, considerando o acesso a página
do boletim (linha 17) até o retorno dos dados pela função (linha 21).

Figura 10. Código responsável pela extração dos dados através do boletim do aluno pelo
SUAP. Fonte: Captura de tela realizada pelos autores.

4.1.4. Extração dos detalhes das disciplinas
Com a primeira parte da extração completa, a lista de disciplinas com algumas informações já
está disponível, sendo que dentre essas está o link para a página de detalhes de cada
disciplina. Diante dessa página, houve o estudo da próxima extração, identificando uma tabela
que possuía os dados necessários para apresentação do boletim.
A Figura 11 aborda a tabela localizada com os dados associados a cada disciplina.

Figura 11. Detalhes da disciplina no SUAP. Fonte: Captura de tela realizada pelos autores.

Após a análise da tela partiu-se para o desenvolvimento da automatização. Novamente
foi utilizado código JavaScript para obter os elementos da página e extrair seu texto. O código
implementado se assemelha ao código de extração do primeiro nível do boletim (Figura 9).
Uma particularidade dessa etapa é que, ao invés de utilizar um scraper acessando uma página
por vez, foram disparados vários scrapers, um para cada disciplina, trabalhando
simultaneamente com a finalidade de economizar tempo na extração das informações.

4.2. Desenvolvimento da API
No presente projeto, a API é responsável por manipular os scrapers de acordo com as
demandas do usuário, que é o utilizador do aplicativo. A Figura 12 apresenta o fluxo de
interações com a API, sendo que para melhor exploração o fluxo foi dividido em 4 etapas.

Figura 12. Fluxo de interações com a API.

A API foi construída utilizando JavaScript, com Node.js para execução no servidor e
utilizando-se da biblioteca Socket.IO para trabalhar com uma conexão em tempo real entre
aplicativo e servidor.
Ao receber uma conexão, a API i mediatamente contata o robô responsável por
resolver o CAPTCHA, para que o mesmo já inicie o processo de resolução do desafio
cognitivo, uma vez que isso pode demorar alguns segundos. O scraper responsável pela
interação com o SUAP também é contatado, para que o mesmo já execute as tarefas que não
dependem dos dados do usuário, como iniciar o navegador e acessar a página de login do
SUAP. Ao acessar a página do SUAP, a API aproveita e solicita ao scraper que verifique se a
página se encontra em manutenção no atual momento. Caso esteja, imediatamente é emitido
um evento avisando o aplicativo que o sistema encontra-se indisponível, caso contrário a API
aguarda até que um novo evento seja recebido na conexão aberta entre aplicativo e servidor.
Essa etapa pode ser visualizada na Figura 12-1.
Conforme apresentado na Figura 12-2, quando o evento de login é recebido, contendo
consigo um usuário e senha, o robô de interação com o SUAP é novamente requisitado e,
dessa vez, informando as credenciais que devem ser utilizadas na autenticação da página de
login e, assim, aguarda-se até que se tenha uma resposta desse robô. Existem dois tipos
possíveis de resposta: um sucesso ou uma resposta de erro, que no caso é emitido ao
aplicativo com um evento de erro.

Caso o login retorne um sucesso, o scraper do SUAP já é contatado novamente,
solicitando que o mesmo já comece a buscar o primeiro nível de dados do boletim do último
semestre disponível para o aluno e, assim, aguarda-se a resposta. Com o primeiro nível de
dados do boletim recuperado, é disparado um evento ao aplicativo, entregando-lhe as
informações que já estão disponíveis, como disciplinas matriculadas, percentual de presença,
total de faltas e algumas outras que são retiradas diretamente da primeira tabela de boletim do
SUAP. Tal etapa pode ser acompanhada na Figura 12-3.
Após o disparo do evento informando ao aplicativo certas informações disponíveis, a
API é responsável por acionar os scrapers p aralelos responsáveis por extrair a tabela com os
detalhes de cada disciplina, onde estão as notas de provas e trabalhos. Para cada uma delas é
contatado um scraper para extrair seus detalhes. A API a guarda até que cada um deles
conclua o serviço de extração, sempre emitindo os dados para o aplicativo no momento em
que são recebidos, no intuito de diminuir a espera pelos dados (Figura 12-4).
A Figura 13 demonstra o trecho de código responsável por esse contato com os vários
scrapers de forma paralela. Na linha 84 é possível acompanhar o momento em que para cada
disciplina é chamada em uma rotina responsável por abrir uma nova página e acessar os
detalhes dessa disciplina. Além disso a linha 80 apresenta o comando de emissão dos dados,
executado após a extração dos detalhes de cada uma delas.

Figura 13. Trecho de código da API responsável por disparar os scrapers em paralelo e logo
após emitir os dados ao aplicativo. Fonte: Captura de tela realizada pelos autores.

Com o fim da extração e a emissão de todos os eventos, a API mantém aberto o
navegador autenticado no perfil do SUAP, aguardando que o usuário por meio do aplicativo
solicite algo mais, como as notas de outro semestre. Essa ação possibilita que não seja
necessário realizar o login n ovamente. O navegador permanece aberto até que o usuário
encerre o aplicativo e, então, a API o finaliza.
4.3. Desenvolvimento do Aplicativo
O aplicativo proposto é composto de cinco telas, sendo: tela de splash ( Figura 16), login
(Figura 17), carregamento (Figura 18), boletim (Figura 19) e manutenção (Figura 21). Para
sua construção, foi utilizado o framework React Native, permitindo a criação de apps n ativos
multiplataforma utilizando-se da linguagem JavaScript. Para a edição de imagens utilizou-se
o software Adobe Photoshop.
Foi dado o nome de Boletim IFSP ao aplicativo e, quanto a distribuição, foi
disponibilizado publicamente para download no Google Play. Na Figura 14 pode-se ter uma
visão geral do resultado final.

Figura 14. Arte para divulgação do aplicativo Boletim IFSP.

4.3.1. Logo do aplicativo
O logo do aplicativo também foi criado com o software d e edição de imagens Adobe
Photoshop. Sua criação foi originada da junção do logo do Instituto Federal com um chapéu
de formatura. O resultado final pode ser visualizado na Figura 15.

Figura 15. Logo do aplicativo Boletim IFSP.

4.3.2. Tela de Splash
A tela de splash ou de abertura é apresentada no momento em que o aplicativo é aberto,
ficando disponível aos olhos do usuário até que o aplicativo esteja carregado e pronto para
uso. Para essa tela foi desenvolvido um layout simples, contendo o logo do Instituto Federal
de São Paulo e um indicador girando com a finalidade de destacar o carregamento do app. A
Figura 16 demonstra o resultado final da tela.

Figura 16. Tela de Splash.

4.3.3. Tela de Login
Quando a tela de login é aberta, a conexão com a API é estabelecida, permitindo que a mesma
já inicie suas tarefas enquanto o usuário digita suas credenciais. Para essa tela foi criado um
layout simples e de fácil manuseio pelo usuário, porém mantendo a identidade visual do
Instituto Federal de São Paulo. A Figura 17 apresenta a tela de login em 3 diferentes estados,
sendo: (1) aguardando interação do usuário, (2) aguardando verificação de login e (3)
exibindo um erro. Uma imagem de fundo foi adicionada, sendo obtida através de um site que
distribui imagens gratuitas para qualquer finalidade, chamado pixabay.

Figura 17. Tela de Login e
 m seus diferentes estados: 1. Aguardando interação do usuário; 2.
Aguardando verificação de login; 3. Exibindo um erro.

A Figura 17-1 mostra que está disponível o botão “Entrar”, que ao ser pressionado o
aplicativo emite um evento para a API informando as credenciais digitadas nos devidos
campos.
Já a Figura 17-2 mostra ao usuário um ícone informando que está carregando e
aguarda até que haja um retorno. Se uma resposta de erro no login for recebida, a mensagem
apresentada no SUAP é retornada pela API e exibida no app, conforme Figura 17-3. Caso
contrário, sabe-se que o usuário foi autenticado com sucesso e aguarda-se até que um novo
evento seja recebido da API informando o primeiro nível de informações do boletim.
4.3.4. Tela de Carregamento
Por se tratar de Web Scraping o tempo para a obtenção dos dados geralmente é maior do que
o de uma API disponibilizada pelo sistema terceiro. No projeto em questão, após otimizações
dos processos executados pelos scrapers, conseguiu-se um tempo médio de obtenção dos
dados de onze segundos, sendo nove segundos para o primeiro conjunto de informações
(contendo o nome do aluno, nomes das disciplinas e faltas) e dois segundos para o restante
das informações (contendo os detalhes das disciplinas) . Mesmo sendo um tempo aceitável
quando se coloca na balança todo o fluxo percorrido pelo robô para adquirir os dados, ainda é
um tempo que pode causar má impressão ao usuário, dando-lhe a falsa sensação de que o
aplicativo pode ter travado. Diante do exposto, a solução foi a implementação de uma tela de
carregamento, objetivando o entretenimento do usuário durante os segundos que o robô

trabalha e, consequentemente, desviando-lhe a atenção em relação ao tempo de execução do
processo.
O redirecionamento para a tela de carregamento ocorre após três segundos e meio em
que o usuário está aguardando na tela de login, ou seja, o usuário entra no aplicativo, informa
seu nome de usuário e senha e em seguida pressiona o botão entrar. A partir daí o fluxo do
Web Scraping já está ocorrendo e, então, são contados os três segundos e meio para que o
usuário seja redirecionado para a tela de carregamento, impedindo a falsa impressão do
travamento do aplicativo.
A tela é composta por um robô, desenhado gradativamente na tela, a fim de ocupar a
visão do usuário enquanto seus dados estão sendo obtidos, apresentado nas Figuras 18-1 e
18-2. A aparição completa da Figura ocorre por volta de cinco segundos, e após isso também
é escrito uma frase que vai aparecendo gradativamente, dizendo “Roby está trabalhando”
(Roby foi o nome escolhido para o robô fictício). A aparição dessa frase ocupa pouco mais de
2 segundos, na qual a Figura 18-3 apresenta o resultado dessa etapa.

Figura 18. Tela de Carregamento e
 m seus diferentes estados.

Juntando os tempos, ou seja, três segundos e meio da tela de login, mais cinco
segundos da aparição da figura do robô, somados com mais dois da aparição do texto,
chegamos a um tempo de 10 segundos e meio, tempo mais que suficiente para entreter o
usuário até que os dados sejam retornados. Há possibilidade do scraper o bter o resultado do
primeiro conjunto de dados antes do fim da animação e, nestes casos, a animação é
interrompida e o usuário imediatamente redirecionado para a tela do boletim onde estão os
dados. Em outros casos, por conta de carga do servidor, qualidade da conexão do usuário com
a internet, entre outros, a animação pode acabar antes dos dados serem obtidos e nessas
situações o usuário permanece na tela de carregamento com um ícone girando para indicar
que as informações ainda estão sendo carregadas.
4.3.5. Tela do Boletim
Quando o primeiro conjunto de dados é recebido, o usuário é redirecionado para a tela do
boletim, porém ainda estão pendentes os detalhes das disciplinas que logo serão recebidos da
API. Com isso os dados do primeiro conjunto são apresentados e o local em que os novos
dados serão adicionados é destacado, a fim de dar um feedback ao usuário dizendo que ainda

está ocorrendo o carreamento do restante dos dados. Na Figura 19 é possível acompanhar os
dois estados da tela, sendo: (1) carregando os detalhes e (2) após o carregamento.

Figura 19. Tela de boletim nos estados “carregando os detalhes” e “após o carregamento”.

As disciplinas são apresentadas através de uma paginação, na qual cada página possui
todas as informações extraídas de uma determinada disciplina (Figura 19-2). A página da
disciplina pode ser alterada deslizando para direita ou esquerda ou até abrindo o menu lateral
(Figura 20-1), pressionando o ícone de abertura disponível no lado esquerdo da tela. Nesse
menu a atual disciplina selecionada fica destacada, além disso abaixo das notas das disciplinas
está disponível um indicador de navegação, mostrando em que ponto o usuário está na lista de
disciplinas, garantindo uma das heurísticas de Nielsen: reconhecer ao invés de relembrar
[NIELSEN 1994].

Figura 20. Funcionalidades na tela do boletim.

Na tela do boletim também é possível escolher outros semestres, na qual a seleção é
feita pelo elemento que se encontra no rodapé do app (Figura 20-2). Ao definir o semestre o

aplicativo se comunica com a API solicitando as disciplinas de tal período e aguarda até que a
informação seja recebida e, então, apresentada ao usuário. Em alguns casos, o discente pode
estar matriculado em um semestre, mas as disciplinas do semestre podem ainda não ter sido
cadastradas, sendo que nestes casos o usuário é informado, conforme mostra a Figura 20-3.
4.3.6. Tela de Manutenção
O sistema provedor dos dados, SUAP, algumas vezes passa por manutenções impossibilitando
seu acesso. Essa situação é identificada pela API que avisa o aplicativo, que por sua vez
repassa a informação ao usuário. Para a concepção dessa tela, mais um vez recorreu-se ao
pixabay p ara obter uma imagem a fim de ser utilizada como fundo da tela (Figura 21).

Figura 21. Tela de Manutenção.

5. Conclusões
A partir da realização deste trabalho pode-se visualizar um real caso de uso da técnica Web
Scraping, demonstrando sua eficiência a partir de um estudo de caso. Tal técnica possibilitou
extrair com sucesso os dados do módulo de boletim disponível para o discente e mostrá-lo em
tempo real no aplicativo proposto.
Em meados da implementação da solução, o SUAP que foi o sistema provedor dos
dados, passou por uma atualização adicionando um CAPTCHA ( do tipo reCAPTCHA v2
disponibilizado pela Google) em sua página de login. Com essa alteração, foi necessária uma
nova parte da implementação para a resolução automática do CAPTCHA, conforme consta no
trabalho, na qual o código desenvolvido poderá ser consultado na plataforma de hospedagem
apresentada no início da Seção 4.
A solução proposta foi implementada com êxito, sendo que a parte de serviços foi
implantada em um servidor e o aplicativo, ainda em versão beta, foi disponibilizado para
download no Google Play. Até o momento, contou-se com alunos de oito campi que já
utilizaram o aplicativo, sendo: Bragança Paulista, Campos do Jordão, Hortolândia, Salto, São
Carlos, São Paulo, Suzano e Guarulhos.
Com a finalização desse trabalho destaca-se também a linguagem JavaScript, que foi
fundamental para tal desenvolvimento, sendo utilizada como linguagem para a solução
técnica deste trabalho nas diversas partes da implementação. Diante desse contexto,

conclui-se com êxito os objetivos deste trabalho considerando a apresentação do boletim do
discente de uma forma diferente da atual em um aplicativo para Android, utilizando-se de
Web Scraping para obter os dados do sistema acadêmico citado no trabalho.
Para desenvolvimento deste trabalho e até mesmo destacando as competências e
habilidades adquiridas no decorrer do Curso Superior de Tecnologia em Análise e
Desenvolvimento de Sistemas, houve aplicação de conceitos associados às disciplinas de
Desenvolvimento Web, Programação para Dispositivos Android, S
 erviços de Rede e Interação
Humano-Computador para questões técnicas, além da Engenharia de Software, Metodologia
de Pesquisa e Projeto de Sistemas para planejamento e desenvolvimento teórico-técnico.

6. Trabalhos futuros
Em meio ao desenvolvimento, algumas ideias não foram executadas devido ao objetivo do
trabalho proposto. Assim, cita-se para trabalhos futuros com o uso da técnica Web Scraping:
● Testes com usuários: desenvolver testes e documentá-los para avaliação da usabilidade do
aplicativo proposto;
● Inserir novas informações no boletim: lista de aulas das disciplinas, nome dos
professores, alunos da turma e outras informações que são apresentadas pelo SUAP e que
há possibilidade de leitura pelo scraper;
● Download de arquivos: alguns professores adicionam arquivos na página do SUAP,
sendo assim também oferecer essa opção de download p elo aplicativo;
● Notificações: essa seria uma funcionalidade que agregaria muito ao aplicativo, como o
aviso de novas notas ou inserção de faltas;
● Interação com os alunos da turma: prover a comunicação entre os alunos da disciplina,
objetivando a troca de informações;
● Versão para iOS: O aplicativo foi implementado usando React Native, o que permite que
o aplicativo seja construído tanto para Android quanto para iOS;
● Estudo da técnica para implementação de um app p ara o usuário professor, tendo como
uma das possibilidades enviar mensagens à turma da sua disciplina, acesso ao diário e
envio de arquivos;
● Estudo de alternativas para reduzir o tempo de extração dos dados.
Além desses citados, outra linha de estudo é uma pesquisa bibliográfica e
qualificativa, considerando a varredura dos dados com o uso aplicação da técnica Web
Scraping. N
 este contexto, busca um estudo quanto à segurança dos dados obtidos.
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