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RESUMO

No curso Bacharelado em Sistemas de Informação (BSI) da Escola de Informática
Aplicada (EIA) da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), as
turmas formadas pelos alunos que ingressaram no mesmo semestre possuem um tutor
que responsável pela análise dos históricos dos alunos e orientação em relação ao curso
e às disciplinas durante o período de confirmação de matrícula que ocorre no início de
cada semestre. Já a Comissão de Matrícula analisa o histórico e o desempenho do aluno,
além de outras questões pertinentes, e assessora a Direção da EIA e o Colegiado do
curso no encaminhamento de ações necessárias. O curso BSI possui aproximadamente
280 alunos matriculados e cada um deles tem o seu histórico escolar analisado
manualmente por um tutor.
Essa monografia tem por objetivo apoiar o processo de confirmação de matrícula pelos
tutores e Comissão de Matrícula do BSI. Para isto, foi desenvolvida uma ferramenta,
chamada SAGUI, que possibilita a análise dos históricos de forma automática; o
cadastro de técnicos, professores e alunos; o registro de reuniões de confirmação de
matrícula entre alunos e professores; e a submissão de planos de integralização.

Palavras-chave: Métodos Ágeis, Scrum, Mapa de Histórias de Usuário, REST, SPA.
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ABSTRACT

Classes of the Bachelor's Degree in Information Systems (BSI) of the School of Applied
Informatics (EIA) of the Federal University of the State of Rio de Janeiro (UNIRIO) are
formed by the students who entered the same semester. Each class has a tutor who is
responsible for analyzing the academic transcripts of the students and orientation
regarding the course and related subjects during confirmation of enrollment period that
occurs at the beginning of each semester. The Enrollment Commission reviews the
student's background and performance, as well as other pertinent questions, and advises
the EIA principal and the College of the course on necessary actions. The BSI course
has 280 students enrolled approximately. Each of them has their school history handchecked by a tutor.
This monograph aims to support the enrollment confirmation process by the Tutors and
the BSI Matriculation Commission. For this, we developed the support tool named
SAGUI, which makes it possible to analyze academic transcripts automatically; the
register of technicians, teachers and students; registration of confirmation meetings
between students and teachers; and the submission of course completion plans.

Keywords: Agile Methods, Scrum, User Stories Map, REST, SPA.
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1 Introdução

1.1 Contexto
No curso de Bacharelado em Sistemas de Informação (BSI) da Escola de
Informática Aplicada (EIA) da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro
(UNIRIO), as turmas são formadas pelos alunos que ingressaram no mesmo semestre e
possuem um tutor. O tutor é sempre um professor do curso. O tutor é responsável pela
análise dos históricos dos alunos e orientação em relação ao curso e às disciplinas
durante o período de confirmação de matrícula que ocorre no início de cada semestre.
Turmas que estão cursando a partir do 12º semestre são orientadas pela Direção da EIA,
representada por um(a) diretor(a).
Caso um tutor perceba que um aluno está em situação irregular, ele o encaminha
para a Comissão de Matrícula da EIA. A Comissão de Matrícula analisa o histórico e o
desempenho do aluno, além de outras questões pertinentes, e assessora a Direção da
EIA e o Colegiado do curso no encaminhamento de ações necessárias. Como
decorrência dessa análise, a Comissão pode indicar, por exemplo, se o aluno poderá
continuar no curso ou se deve ser iniciado um processo de jubilamento.
1.2 Motivação
O curso de BSI possui aproximadamente 280 alunos matriculados e cada um
deles tem o seu histórico escolar analisado manualmente por um tutor. A análise, em
geral, é composta das seguintes etapas: (i) o tutor recebe da secretaria da EIA os
históricos dos alunos que estão sob a sua tutoria e um fluxograma das disciplinas do BSI
para cada aluno; (ii) o tutor indica no fluxograma todas as disciplinas em que o aluno
foi aprovado e as que foram cursadas, mas onde houve reprovação por falta ou por nota;
(iii) o tutor indica também as disciplinas em que o aluno se inscreveu no semestre
corrente1; (iv) o tutor, então, confere se o aluno precisa entregar um plano de
integralização (para os ingressantes até 2013.2 deve ser elaborado a partir do 11º
1

Cada aluno deve se inscrever em pelo menos três disciplinas, salvo em caso de faltarem menos de três
para concluir o curso.
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semestre, para ingressantes a partir de 2014.1, a partir do 7º semestre) ou (v) se o aluno
está em situação irregular2 ou jubilamento3 e deverá ser encaminhado para a Comissão
de Matrícula da EIA.
Essas etapas são repetitivas e trabalhosas, consumindo tempo e recursos dos
docentes, o que muitas vezes os leva a não fazerem a análise completa de todos os
alunos de sua turma sob sua tutoria. Essa brecha pode fazer com que alunos deixem de
receber os conselhos devidos e, assim, fiquem sem a orientação correta, levando a um
possível aumento da evasão.
Desse cenário vem a motivação de se criar uma ferramenta que automatize as
etapas de indicação no fluxograma do curso da situação de cada disciplina e da
verificação de regras envolvidas na análise, deixando, assim, para o tutor as etapas de
orientação dos alunos de acordo com os dados gerados pela ferramenta.
1.3 Objetivos
O objetivo desta monografia é apoiar o processo de confirmação de matrícula
pelos tutores, Comissão de Matrícula do BSI e Direção da EIA.

Para isto, será

desenvolvida uma ferramenta, chamada SAGUI4, que possibilite a análise dos históricos
de forma automática; o cadastro de técnicos, professores e alunos; o registro de reuniões
de confirmação de matrícula entre alunos e professores e a submissão de planos de
integralização.
1.4 Organização do texto
O presente trabalho está estruturado em capítulos e, além desta introdução, será
desenvolvido da seguinte forma:
•

Capítulo II: Apresenta a fundamentação teórica com a definição dos métodos ágeis
de desenvolvimento de softwares usados; explica o conceito de webapps; aborda as
boas práticas de programação e testes unitários;

2

Situação irregular é quando um aluno está inscrito em menos de 3 disciplinas e ainda há mais de 3
disciplinas a serem cursadas por ele.
3
Jubilamento pode ocorrer quando o aluno: está em um semestre de prorrogação da integralização com
coeficiente de rendimento acadêmico (CRA) menor que 5,0, ou possui CRA menor ou igual a 4.0 e tem
mais de 3 reprovações na mesma disciplina, ou não realizou a matrícula em um período letivo, salvo
quando a matrícula estiver trancada, ou ultrapassou o prazo máximo de integralização curricular.
4
SAGUI é também a sigla para Sistema de Apoio à Graduação da Unirio – BSI.
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•

Capítulo III: Apresenta a descrição da ferramenta SAGUI de apoio à tutoria de
alunos do BSI, suas histórias de usuário e tarefas, e os modelos de classe;
tecnologias, padrões e melhores práticas utilizadas. Apresenta também a avaliação
da SAGUI;

•

Capítulo IV: Apresenta as funcionalidades implementadas na ferramenta e suas
telas, descrevendo o Manual de Uso;

•

Capítulo V: Reúne as considerações finais, assinala as contribuições da pesquisa e
sugere possibilidades de aprofundamento posterior.
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2 Revisão da Literatura

Neste capítulo será apresentada uma visão geral sobre métodos ágeis, webapps,
boas práticas de projeto e testes unitários.
2.1 Métodos Ágeis
Inicialmente, serão ponderados os verbetes, muito confundidos no dia a dia pelos
praticantes dos métodos ágeis, “método” e “metodologia”. De acordo com o Michaelis
Moderno Dicionário da Língua Portuguesa (2015), método significa emprego de
procedimentos ou meios para a realização de algo; já metodologia é encontrado como o
estudo dos métodos. Assim, quando se quer descrever, falar ou usar frameworks de
processos para desenvolvimento de software, é apropriado se usar o termo métodos
ágeis para defini-los e este será usado no decorrer deste projeto de graduação.
Prikladnicki et al. (2014) explicam que os Métodos Ágeis se tornaram populares
em 2001, procedendo uma alta na competitividade entre empresas de desenvolvimento
de software com a popularização dos computadores e da Internet. Nesse ambiente, o
tradicional modelo cascata se tornava insuficiente para se desenvolver um produto
porque era lento em incorporar as mudanças nas necessidades do cliente, o que gerava
projetos com mais custos e com resultados muitas vezes não tão aderentes à real
necessidade do usuário. Foi neste ano que nasceu o famoso Manifesto Ágil, quando 17
especialistas de diversos métodos já existentes, como o Scrum e o XP (eXtreme
Programming), se reuniram e cunharam o termo, procurando uma forma de se
desenvolver centrada nas pessoas e que se preocupasse mais em responder a mudanças
do que a seguir um plano.

5
2.1.1 Scrum
Conforme Cruz e Sucena (2017), para Ken Schwaber e Jeff Sutherland, os
criadores do Scrum, este é um framework dentro do qual pessoas podem tratar e resolver
problemas complexos e adaptativos, enquanto produtiva e criativamente entregam
produtos com o mais alto valor possível, consistindo de times Scrum associados a
papéis, eventos, artefatos e regras. As regras do Scrum integram os papéis, eventos e
artefatos, administrando as relações e interações entre eles.
O Time Scrum é, de acordo com Cruz e Sucena (2017), principalmente auto
gerenciável e possui três papéis bem definidos descritos a seguir. O Dono do Produto
(Product Owner, PO) consiste em uma única pessoa que é responsável por coordenar os
artefatos do Scrum. Somente ela pode fazer alterações nesses documentos. Também é o
contato do Time com o cliente e usuários. Time de Desenvolvimento é o único
responsável por fazer incrementos no produto, sendo recomendado ter de 3 a 9 pessoas.
E, por fim, o Scrum Master é o especialista em Scrum que garantirá que o Time Scrum e
toda a Organização sigam todas as orientações do framework.
Para Cruz e Sucena (2017), um dos grandes pilares do Scrum são as cerimônias
que ocorrem durante uma iteração que possui um tempo claramente delimitado, a Sprint
que não deve durar mais do que um mês. Esse ciclo tem por meta incrementos
entregáveis do produto e são realizados quatro tipos de eventos. No Planejamento da
Sprint (Planning) é criado colaborativamente um plano com todo o Time Scrum, ele não
deve durar mais do que 8 horas para uma Sprint de um mês e deve conter o que pode ser
entregue nesta iteração e como o trabalho poderá ser realizado. Reunião diária (Daily) é
aquela feita durante 15 minutos todos os dias da Sprint somente pelo Time de
Desenvolvimento para entender como foram as últimas 24 horas e planejar o que poderá
ser feito até a próxima reunião. No final da Sprint ocorrem dois eventos, a Revisão da
Sprint (Review), que dura até 4 horas para uma Sprint de um mês, e é nela que o Time
Scrum fala informalmente sobre os incrementos desenvolvidos naquele ciclo e atualiza
o Backlog do Produto quando necessário. O segundo evento é a Retrospectiva da Sprint,
de no máximo 3 horas, nele são levantados os pontos positivos e negativos da Sprint,
analisando quais os quesitos que podem ser melhorados.
Destacam-se três artefatos no Scrum, descritos por Cruz e Sucena (2017): o
Backlog do Produto é uma lista ordenada por prioridade com tudo que o produto precisa
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ter, contendo descrição, ordem, estimativa e valor, e é de responsabilidade do PO. O
Backlog da Sprint está contido no plano feito para a Sprint durante o Planning e possui
as funcionalidades que estarão no incremento no próximo ciclo. E o Incremento do
Produto é o conjunto de funcionalidades que já foram do Backlog do Produto, foram
implementados em uma Sprint passada e já se encontram prontos.
2.1.2 Mapeamento de história de usuário
Em 2001, Jeff Patton, formado em Ciência da Computação pela Universidade de
Utah e consultor independente especialista em integrar designs de experiência de
usuário e práticas de gerência de projeto, e o seu time de desenvolvimento
intuitivamente escreviam os desejos dos clientes em cartões e os organizavam para
conseguir entender melhor o sistema como um todo. Porém, somente em 2007 ele
cunhou o termo Mapeamento de Histórias de Usuário (tradução livre de User Story
Mapping) e em 2014 escreveu o livro de mesmo nome, Patton (2014), que será usado
como referência no assunto nesta monografia.
Patton (2014) descreve que, em 2000, estava em um dos primeiros times a
aplicar o método ágil Programação Extrema (XP), ensinado a ele em São Francisco,
Califórnia, pelo próprio Ken Beck, o criador do método e um dos 17 especialistas que
escreveram o Manifesto Ágil, tendo, desde então, usado a história de usuário ao invés
das formas tradicionais de se descrever requisitos com diversos documentos feitos
somente por um analista, muito comuns no modelo cascata. A grande diferença está na
maneira enxuta de se descrever as necessidades do usuário já que na XP as pessoas são
o foco do desenvolvimento, com interações mais enaltecidas do que documentações.
Nesse framework, histórias de usuário, alguns diagramas e gráficos compõem a
documentação do sistema junto ao código desenvolvido e seus testes automatizados.
Como Dairton Bassi descreve no livro Métodos ágeis para o desenvolvimento de
software (2014, p. 44), os cartões de história de usuário (user stories) contêm:
breves descrições dos desejos do cliente que orientam o trabalho da
equipe. As user stories não contêm todos os detalhes sobre a
funcionalidade, mas devem ser capazes de transmitir um pouco sobre
a necessidade de negócio. Para isso, é importante indicar que tipo de
usuário do sistema usará aquela funcionalidade e qual o benefício ele
terá. O formato a seguir pode ser usado como modelo para a escrita de
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user stories: ‘Como um <tipo_de_usuario>, eu gostaria de
<funcionalidade> para <benefício>’.

Ken Beck orienta que os cartões, ou notas autoadesivas como é comum se usar
hoje em dia, sejam feitos em equipe para que ao escrevê-los todos tenham um real
entendimento coletivo e juntos pensem em uma solução melhor para os problemas do
cliente. Certas histórias de usuário, apesar de conterem o modelo acima, podem
abranger diversos dias ou meses de programação para serem implementadas, e assim
devem ser quebradas em outras histórias menores. Nesse momento, o time pode perder
a noção do todo do sistema, com cartões que representam hora uma história completa,
hora uma quebrada que precisa de outras para fazer sentido. Foi neste contexto que Jeff
Patton criou o Mapeamento de Histórias de Usuário, Patton (2014), um padrão para se
criar, agrupar e priorizar as user stories, além de se planejar o que conterá no Menor
Produto Viável (Minimum Viable Product, MVP). O mapa da história pode ser pensado
como um Backlog do Produto (explicado na seção 2.1.1) organizado em grandes
atividades.
O mapeamento começa com a escrita das grandes histórias de usuário, chamadas
de Atividades, o porquê de o usuário usar o sistema. Estas são colocadas (ou
adesivadas) lado a lado em um painel, formando a primeira linha. Na segunda linha são
colocadas os Passos, esses são as partes necessárias para se realizar uma Atividade e por
isso são colocados logo abaixo desta da esquerda para a direita, conforme a ordem de
operação, ou seja, na ordem que serão realizadas (por exemplo: adicionar ao carrinho
deve vir antes de fazer checkout) e caso isso não se aplique na ordem de prioridade.
Abaixo de cada Passo, em forma de coluna, são colocados os Detalhes, cartões que
descrevem especificidades, alternativas, pormenores que podem ser úteis e erros que
podem ocorrer. A coluna deve ser priorizada de maneira que quanto mais acima um
cartão está, mais prioritário ele é. Em seu livro, Patton (2014) exemplifica o mapa com
as atividades diárias matinais, como mostra a Figura 1.
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Figura 1. Mapa das atividades matinais. Fonte: Baseando em Patton (2014).
Após a construção do mapa, é necessário delimitar as fases do planejamento do
sistema. Para isso, é preciso priorizar mais ainda as histórias, entendendo quais são as
reais necessidades que não podem ficar de fora da primeira versão do produto (release)
ou MVP5. Em seguida, são planejadas as próximas versões. Visualmente essas versões
são realizadas na forma de uma linha que corta o mapa horizontalmente. Um exercício
para treinar a priorização com base no mapa da Figura 2 é pensar que o usuário acordou
atrasado para um compromisso e precisa sair de casa em 5 minutos, no MVP. Quais
tarefas podem ser realizadas em cada uma das versões? Um mapa é exemplificado na
Figura 2, agora com a divisão em duas partes. A primeira contém o conjunto de
histórias do MVP e a segunda parte, da versão 2.

5

Conforme Ries (2012), MVP é a versão do produto que garante uma volta completa no ciclo construirmedir-aprender, com o mínimo de esforço e menor tempo de desenvolvimento.

9

Figura 2. Mapa de atividades matinais com versões
2.1.3 Entrevistas
Antes de sequer começar um planejamento de projeto é preciso saber sobre o
que é o projeto minimamente. Muitas empresas acabam indo à falência por parem de
fazer os produtos que as pessoas querem e acredita-se que tais companhias não façam
isso por ignorarem os usuários e sim porque focam nos clientes que não são mais os
representantes do seu público alvo. Como, por exemplo, no caso de grandes corporações
que não entendem o que os chamados Millennials procuram em um produto, não
percebendo que esta geração tem, generalizadamente, padrões de consumo diferentes da
anterior, como a preocupação social e com o meio ambiente. Então, como saber o que o
seu público alvo, futuro usuário, quer? Falando diretamente com ele. Por que especular e errar - se é possível, por muitas vezes, fazer uma entrevista com o seu cliente?
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Como Alvarez (2014) bem descreve, a condução da entrevista deve adequar-se à
agenda e às necessidades dos envolvidos, entrevistador e entrevistado, podendo ser uma
ligação, uma chamada de vídeo ou uma conversa pessoalmente.
Alvarez (2014) destaca que a ligação é a mais informal e impessoal, não
havendo o contato visual, porém as pessoas tendem a ser mais sinceras pelo telefone por
não haver a comunicação olho no olho, logo, consegue-se mais informações honestas.
Pode ser uma boa saída quando se tem que fazer uma grande quantidade de entrevistas.
A chamada de vídeo pode ser perigosa pela falta de conhecimento tecnológico do
entrevistado. Nesses casos se gasta muito tempo na configuração da conferência, além
de não se ter muita resposta visual, como no telefone, é muito útil quando é importante
ver a tela dos envolvidos. A conversa pessoalmente pode ser realizada no local onde o
entrevistado potencialmente usará a plataforma, trabalho ou casa, ou pode ser em um
local neutro. No último caso, tem-se todos os benefícios de uma entrevista face a face, a
possível leitura da linguagem corporal, a criação de uma relação entre quem criará o
software e de quem o usará, e por ser em um espaço neutro não há a possibilidade de
interrupção por colegas de trabalho ou parentes. A entrevista no local de trabalho ou
casa é a que mais pode gerar dados sobre o que vai influenciar o usuário na hora de
acessar a plataforma, desde o nível de barulho do ambiente e privacidade, até as
tecnologias que ele tem acesso. Outra grande vantagem é a possibilidade de o cliente
poder mostrar o que ele quer dizer ao invés de só descrever.
Antes da entrevista, segundo Alvarez (2014), é importante se colocar no lugar do
entrevistado, saber mais sobre ele, sua faixa etária, onde trabalha, qual o cargo, área etc.
Durante a entrevista não é necessária a gravação de vídeos, porém varia de cada
entrevistador o uso de gravadores de áudio, sempre com a permissão do entrevistado. O
uso pode ser útil para futuras consultas e maior detalhe sobre o que foi dito na
entrevista, mas o usuário pode não ficar tão confortável por causa da gravação.
Independentemente, é preciso fazer anotações principalmente sobre como o entrevistado
faz o processo atualmente, como ele gostaria que o processo fosse, se ele usa alguma
ferramenta ou truque para ajudar e não deixar de anotar as frases em que ele demonstra
emoções porque expõe que aquilo é realmente importante para ele.
No início da entrevista é ideal que o cliente saiba que ele será muito útil e que o
entrevistador está ali, principalmente, para escutar. A conversa deve seguir um tom
informal mesmo no caso de empresas que sejam mais conservadoras para que as
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respostas sejam sinceras e reflitam a realidade. As melhores perguntas são as de
resposta aberta, não as de sim ou não. Quando as respostas forem curtas, é indicado que
se façam mais perguntas sobre a anterior ao invés de se seguir para o próximo tema.
Durante a entrevista é importante que o entrevistador repita para o usuário o que foi
entendido quanto ao processo explicado, isto muitas vezes evita entendimentos errados
e esquecimento de detalhes. Alvarez (2014) explica que a citação alegada à Henry Ford
(“Se eu tivesse perguntado aos meus clientes o que eles queriam, eles teriam dito um
cavalo mais rápido.”) pode exemplificar que não é bom deixar o entrevistado comentar
sobre as ideias dele para o produto em si, é necessário focar em entender qual problema
atual aflige seu dia a dia.
No final da conversa, uma boa prática é falar para o entrevistado que ele foi útil
e que os detalhes que foram comentados são essenciais, que só ele poderia dar aquelas
informações. Essas atitudes ajudam a construir um bom relacionamento com o cliente
que será importante no decorrer do projeto ajudando a tirar dúvidas e a validar os
processos quando preciso. Depois que o cliente for embora, é preciso anotar todas as
sensações que foram tidas durante a entrevista, como sentimentos, frases e intuições,
essas percepções podem ser esquecidas facilmente, logo, devem ser escritas. Os
métodos ágeis têm seu foco nas pessoas, entender diretamente de um cliente as suas
dores e necessidades, além da mudança dessas com o tempo através de novas
entrevistas, é crucial para sucesso do produto.
2.2 WebApps
Segundo Pressman (2015), os programas de computador exercem o papel de
veículo de entrega do produto mais valioso desse século, a informação, podendo ser
classificados em algumas categorias, dentre elas as Aplicações e Sistemas baseados na
Rede, comumente chamadas de WebApps, que são um tipo de software centrado na
Internet e agrupam um grande conjunto de aplicações executadas nos navegadores,
desde páginas simples a grandes sistemas.
2.2.1 Transferência de Estado Representacional (REST)
A Transferência de Estado Representacional (Representational State Transfer,
REST) é um modelo de arquitetura com restrições aos seus elementos. Foi descrito e
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nomeado por Roy Fielding (2000) na sua tese de doutorado e é usado para o
desenvolvimento de sistemas em rede, como os WebApps. Conforme Moore e
Klauzinski (2016), REST é o padrão para a comunicação de dados e transições de
estado da interface do usuário na Rede Mundial de Computadores (World Wide Web) e
na Internet das Coisas (Internet of Things, IoT).
De acordo com Fielding (2000), uma das restrições do REST é a divisão de
responsabilidades entre o lado cliente, encarregado da interface com o usuário, e o lado
servidor, agente de armazenamento de dados. E sendo apartados, estes podem evoluir
em velocidades e com tecnologias totalmente diferentes, estando em muitos casos em
repositórios de código separados. A dinâmica entre cliente e servidor pode ser descrita,
segundo Andrews (1991), como aquela em que o cliente sempre começa uma requisição
e espera até que ela seja respondida. O servidor é geralmente um processo que não para
e responde a requisições de clientes diferentes.
Fielding (2000) explica que há duas restrições na comunicação entre cliente e
servidor. Uma restringe que as requisições devem ser sem estado (stateless), assim
todos os pedidos que o cliente fizer devem conter as informações necessárias para a sua
resposta, não tendo dependência sobre um contexto armazenado no servidor. E a outra,
que as respostas do servidor para o cliente podem conter dados com cache que o cliente
consegue usar depois. Outros dois conjuntos de restrições são a interface uniforme, que
diz que todos os componentes devem responder a um único conjunto de métodos, e o
sistema em camadas.
Para Hartl (2016), apesar da teoria inicial ser abstrata, atualmente ter um
servidor web RESTful, aquele que obedece ao estilo arquitetural REST, significa
principalmente moldar os componentes da aplicação como recursos que podem ser
criados, lidos, editados e removidos (Create, Read, Update, Delete, CRUD). Essas
ações correspondem às quatro operações básicas utilizadas em Bancos de Dados
Relacionais (Relational Database Management System, RDBMS) unidas aos quatro
métodos de solicitação fundamentais do Protocolo de Transferência de Hipertexto
(Hypertext Transfer Protocol, HTTP): POST, GET, PUT e DELETE.
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2.2.2 Aplicação de Página Única (SPA)
Mikowski e Powell (2013) explicam que WebApps tradicionais se mostram
lentos para usuários porque os frameworks populares delegam ao lado servidor todo o
processamento e envio de páginas de conteúdo estático para o cliente, que contém
essencialmente nenhuma lógica de processamento, todas as vezes que é preciso se
alterar o que é exibido na tela. Essa experiência demorada é cada vez mais inaceitável
para o consumidor ansioso e sofisticado da Internet.
De acordo com Mikowski e Powell (2013), na Aplicação de Página Única
(Single Page Application, SPA) o navegador não recarrega a página inteira durante o
seu uso, somente redesenha as partes da interface quando preciso, aumentando o
engajamento da experiência de usuário. Com o avanço do poder de processamento e
memória RAM de computadores e dispositivos móveis foi percebido que aquilo que
antes era processado no lado servidor agora poderia ser delegado para o cliente, como a
produção de Linguagem de Marcação de Hipertexto (HyperText Markup Language,
HTML), fazendo com que os servidores possam ter menos requisitos técnicos.
Para Mikowski e Powell (2013), o uso de SPAs traz o melhor do desktop, com a
interação imediata com o usuário, e do WebApp tradicional com a portabilidade.
Minimiza o tempo de resposta do servidor porque delega ao navegador parte do
processamento ao conter os dados e a lógica necessários para fazer grande parte das
decisões, deixando para o servidor somente as responsabilidades de autenticação,
validação e persistência de dados.
As tecnologias mais comuns para se implementar, segundo Mikowski e Powell
(2013), SPAs são Java, Flash e Javascript, sendo o último o único que não necessita de
plugins e ambientes de execução para ser rodado pelos navegadores. Além de poder ser
a linguagem de programação usada em todo o projeto, do banco de dados ao lado
cliente, com a possibilidade de compartilhamento de bibliotecas. Com isso, Javascript
tem sido a tecnologia de escolha para se fazer SPAs, deixando-se de lado a necessidade
de implementação de uma aplicação para cada sistema operacional.
Moore e Klauzinski (2016), relatam que as SPAs possuem, assim como
WebApps tradicionais, um conjunto de padrões arquiteturais de software. Frameworks
como o Ruby on Rails, CakePHP e Django usam o padrão Model-View-Controller
(MVC) onde Modelo, é a onde são implementadas as regras de negócio e modelo de
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dados, a Visão, contém todos os componentes que fazem interface com o usuário, e o
Controlador, recebe as requisições do usuário, as envia para o Modelo e atualiza a
Visão.
Ainda conforme Moore e Klauzinski (2016), as SPAs usam padrões arquiteturais
que foram inspirados no MVC, mantendo o Modelo com as mesmas responsabilidades,
usando a Visão para montar o HTML de forma dinâmica, porém com mudanças no
Controlador, alterando suas atribuições e até dividindo-o em mais responsabilidades em
alguns casos.
Moore e Klauzinski (2016) também explicam que diversos padrões surgiram,
como o Modelo-Visão-Apresentador (Model-View-Presenter, MVP), em que a Visão
passa a ter menos responsabilidades, e o Apresentador assume o papel de Controlador e
também lida com a lógica de apresentação para a Visão, com o objetivo de se aprimorar
a testabilidade. E o Modelo-Visão-VisãoModelo (Model-View-ViewModel, MVVM) em
que há um foco no Modelo e na Visão com somente uma camada de interação entre
eles, a VisãoModelo que faz a representação dos dados do modelo para a sessão atual do
usuário.
2.3 Boas Práticas de Projeto
Warden (2009) avalia que grande parte da energia e do tempo de um projeto de
software são dedicados ao desenvolvimento de código. Com isso, há muitos guias
voltados para as boas práticas de desenvolvimento do mesmo. O código é o principal
artefato final do projeto e é ele que define como o sistema vai se comportar. As boas
práticas são usadas para se produzir um artefato de fácil manutenção e evolução.
Conforme Flewelling (2018), é preciso buscar sempre a qualidade de código
através de práticas contínuas para que o projeto seja ágil. Essas práticas devem ser
aplicadas e medidas para que se obtenha métricas de qualidade. Para ter qualidade um
código deve ser: claro, simples, testado, sem falhas (bugs), documentado, possível ser
evoluído e ter bom desempenho.
Para desenvolver códigos fáceis de se manter e evoluir, Warden (2009) descreve
que após uma tarefa é preciso sempre se reservar um tempo para a refatoração de
código. A refatoração implica excluir repetições de código; melhorar o nome de classes,
métodos e variáveis; e dividir melhor métodos e funções longos em outros menores.
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Assim, se busca a simplificação do código, deixando-o mais claro de entender e
descomplicado de modificar. Os pontos de melhoria são achados e solucionados mais
facilmente pelo desenvolvedor de acordo com a prática da refatoração no seu dia a dia.
Com o tempo, o programador experiente percebe os chamados code smells, que são
indicadores no código que apontam para quebras nas regras fundamentais de boas
práticas, como repetição e nomes de variáveis e métodos pouco claros.
De acordo com Warden (2009), é necessário comunicar ideias com clareza se
usando padrões de estilo de codificação para o entendimento do time de
desenvolvimento. Os padrões de estilo de codificação são convenções de cada
linguagem de programação, framework e muitas vezes do time que desenvolve o
código, como uso de indentação e padrão de separador de nomes de classes como o
CamelCase e o snake_case. Esses padrões economizam tempo para o entendimento do
código por quem não o desenvolveu, mas precisa entendê-lo. Isto ocorre porque é
natural para um programador, durante a leitura de códigos com um padrão diferente do
usual para ele, ajustar o mesmo para o estilo que lhe é comum e, com isso, sair do foco
que é entender a aplicação e a forma como está construída.
2.4 Testes Unitários
De acordo com Osherove (2013), os testes unitários existem desde a década de
70 e sempre se provaram necessários para a obtenção de maior conhecimento dos
requisitos do sistema e da qualidade de código. Osherove (2013) define teste unitário
como:
um código automatizado que invoca a unidade de trabalho,
soma de ações que ocorrem entre a invocação de um método público
no sistema e o resultado, em seguida, verifica algumas suposições
sobre um único resultado final dessa unidade. Um teste unitário é
quase sempre escrito usando um framework de teste unitário. Pode ser
escrito facilmente e é executado rapidamente. É confiável, legível e
sustentável. É consistente em seus resultados, desde que o código de
produção não tenha mudado.

Uma outra definição complementar, de acordo com Ganeshan (2014), no
contexto de desenvolvimento de software, um teste unitário é aquele que testa as
menores partes testáveis do código-fonte, as unidades, de forma individual e
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independente, com uma entrada sendo fornecida e verificando-se a saída. Um exemplo
de framework de testes unitários é o JUnit para a linguagem de programação Java.
Hamill (2004) cita padrões comuns e práticas usados para se escrever testes
unitários. Dentre eles, os tipos e customizações de asserts; escrever testes unitários com
uma única condição; testar erros esperados, métodos get/set, comportamento de
restrição protected. Um assert simples, tipo mais genérico de teste de assert, aceita uma
condição booleana que deve ser avaliada como verdadeiro para que o teste seja bemsucedido, mas também é possível avaliar um resultado booleano como falso, nulo ou
igual, além de ser possível a definição de uma mensagem padrão.
2.5 Considerações Finais
Neste capítulo foram apresentados conceitos sobre Métodos Ágeis, descrevendo
o framework Scrum, a modelagem de histórias de usuário em mapas e a prática de
entrevistas para o maior conhecimento acerca do cliente e seu problema; foram
abordados as WebApps, explicando-se o uso de REST e SPA; também foram descritas
Boas Práticas de Programação e Testes Unitários. No próximo capítulo será apresentada
a ferramenta SAGUI, seu objetivo, tecnologias empregas, entrevistas, mapa de história
de usuário, sprints, modelo de classes, código, manual de uso e avaliação.
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3 Ferramenta SAGUI

Neste capítulo será apresentada a ferramenta SAGUI, seu objetivo, tecnologias
empregadas, entrevistas utilizadas para criação do mapa de história de usuário,
organização das sprints, modelo de classes e código. Além disso, será descrita a
avaliação realizada.
3.1 Objetivo da Implementação
O objetivo desta monografia é apoiar o processo de confirmação de matrícula
pelos tutores, Comissão de Matrícula do BSI e Direção da EIA. Isso foi realizado com
a implementação da ferramenta SAGUI de forma a possibilitar: a análise dos históricos
de forma automática; o cadastro de técnicos, professores e alunos; o registro de reuniões
de confirmação de matrícula entre alunos e professores; e a submissão de planos de
integralização.
3.2 Tecnologias
Para a implementação da SAGUI foram utilizadas diversas tecnologias divididas
entre a camada de frontend e a de backend. O objetivo da utilização de cada uma será
abordado nesta subseção.
Em linhas gerais, o projeto foi desenvolvido utilizando o Java 8 com Spring
Boot para o backend e o Angular 6 para o frontend. O container web da camada de
backend é o Apache Tomcat e o banco de dados selecionado foi o PostgreSql versão 10.
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3.2.1 iText
O iText6 é uma biblioteca especializada no tratamento de arquivos PDF, tanto
para leitura quanto para escrita. Neste trabalho foi utilizada a versão 7.0.5 do iText Core
para o processamento dos históricos dos alunos da Unirio gerados no formato PDF.
Para a leitura de um arquivo, o iText possui diversas estratégias de
processamento. Para processar os históricos, as seguintes estratégias foram testadas
durante o desenvolvimento:
• LocationTextExtractionStrategy: Realiza uma extração de dados do PDF a partir
da localização do elemento no arquivo. Esse tratamento é mais indicado para
documentos estruturados com a posição de seus elementos previamente
conhecida;
• SimpleTextExtractionStrategy: Realiza uma simples extração de todo o texto
presente no arquivo e retorna uma estrutura de dados para o tratamento.
Após a fase de testes, a estratégia de extração de dados escolhida foi a
SimpleTextExtractionStrategy por conta das dificuldades encontradas na utilização da
outra estratégia.
3.2.2 Spring Boot
O Spring7 é um framework amplamente utilizado pela comunidade Java para a
criação de aplicações Web nesta linguagem. Além de fornecer um framework Web, o
Spring possui diversos módulos que auxiliam o desenvolvimento de aplicações e que
também foram utilizados, como o Spring Data e o Spring Security. A versão utilizada
neste trabalho foi a 5.0.8.
O Spring Boot8 (versão 2.0.8) é uma ferramenta que abstrai diversas
configurações necessárias para a criação de projetos no Spring Framework. Uma de
suas vantagens é ter um container web embutido - o que facilita o processo de deploy
das aplicações - e também configurar diversos frameworks adicionais de forma
automática. O container web nativo do Spring Boot, no qual a SAGUI roda, é o Apache
Tomcat.
6

Mais informações em https://itextpdf.com/
Mais informações em https://spring.io/
8
Mais informações em https://spring.io/projects/spring-boot
7
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Para desenvolver projetos utilizando o Spring Boot, recomenda-se a adoção de
sua IDE (Integrated Development Environment), o Spring Tool Suite.
3.2.3 Apache Maven
O Apache Maven é uma ferramenta de gerenciamento de projetos de
desenvolvimento que se baseia no conceito de POM (Project Object Model). O Maven
gerencia a construção (build) das aplicações e também de suas dependências. Neste
projeto, o Maven é responsável pela construção do artefato final da camada de backend
gerenciada pelo Spring Boot.
A maior parte da configuração está no arquivo chamado pom.xml localizado na
raiz do diretório do projeto. A Figura 3 ilustra o arquivo com seus principais atributos.

Figura 3. Arquivo pom.xml do projeto SAGUI
• groupId: Representa o grupo que implementou o artefato. Normalmente está
associado às empresas ou organizações com a nomenclatura no padrão Java;
• artifactId: É o nome do artefato gerado;
• version: Versão do artefato que será construída. O sufixo SNAPSHOT aponta
para o Maven que a versão não é definitiva (ainda está em homologação);
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• packaging: Modelo de empacotamento do artefato. Como o Spring Boot abstrai
boa parte das configurações necessárias para deploy e já possui um container
interno, é possível realizar o empacotamento de uma aplicação web com o
formato .jar.

3.2.4 Hibernate
O Hibernate9 é uma ferramenta de mapeamento objeto-relacional (ORM) que
auxilia o desenvolvimento de aplicações que necessitam de acesso ao banco de dados.
Apesar de possuir sua própria API, o Hibernate é também uma implementação do JPA
(Java Persistence API), uma especificação do Java para acesso aos dados.
O mapeamento do Hibernate é feito nas próprias classes Java que representam
as entidades do domínio, o que acelera o desenvolvimento e o mapeamento da aplicação
com o banco de dados.
A Figura 4 ilustra como funciona o mapeamento descrito acima. Ao adicionar a
anotação de @Entity na classe, o Hibernate entende que essa classe está mapeada para
uma tabela do banco de dados e, de forma análoga, os atributos desta classe são
mapeados para as respectivas colunas da tabela. Todas as classes do projeto possuem
uma chave artificial (ID) cuja configuração aponta para a estratégia de sequence do
Sistema Gerenciador de Banco de Dados, que no caso da SAGUI é o PostgreSQL.

9

Mais informações em http://hibernate.org/orm/
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Figura 4. Mapeamento de Entidade no Hibernate

Uma tecnologia utilizada no projeto para a criação de queries é o Spring Data10,
que consiste em um framework de abstração de acesso aos dados. O objetivo é fornecer
algumas consultas simples ao banco, para que o desenvolvimento seja acelerado.
A Figura 5 ilustra a configuração do repositório utilizando o Spring Data. Neste
caso, a interface de repositório da entidade Período, ao estender o JpaRepository do
Spring Data, fornece automaticamente as principais operações de CRUD, como o
findAll(), findById(), save() e delete().
Uma outra capacidade do Spring Data é a de gerar consultas (queries) com base
na nomenclatura dos métodos de suas interfaces, que devem seguir um padrão definido
na documentação do framework. No exemplo da Figura 5, ao criar o método
findPeriodoByAnoAndSemestre(ano, semestre), o Spring gera a consulta a partir dos
blocos de Query SQL indicados na

10

Mais informações em https://spring.io/projects/spring-data
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Tabela 1.
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Tabela 1. Código SQL a partir de nomenclatura de método
Nomenclatura do Método

Query SQL

findPeriodo

SELECT * FROM PERIODO p

ByAnoAndSemestre(ano, semestre)

WHERE p.ano=ano AND p.semestre = semestre

Figura 5. Repositório de acesso a dados com Spring Data

3.2.5 Github
O Github11 é uma plataforma de desenvolvimento que utiliza o Git, um sistema
distribuído de controle de versões. O modelo do Git é baseado em branchs que
consistem em ramificações da versão do código-fonte. Para o desenvolvimento deste
trabalho foram utilizadas 2 branchs: master e develop.
A branch master é onde fica a última versão estável da aplicação, enquanto a
branch develop é utilizada para o desenvolvimento das funcionalidades do sistema. O
armazenamento do código-fonte é feito no Github através de estruturas denominadas
repositórios.
A SAGUI possui 2 repositórios no Github, um para a camada de backend
(sagui12) e um outro para a camada de frontend (sagui-front13).
3.2.6 Angular
O Angular14 é um framework para construção de aplicações Web utilizando
HTML, CSS, Javascript e Typescript. Um dos grandes diferenciais do Angular é a
11

Mais informações em https://github.com/
Localizado em https://github.com/raquelthiele/sagui
13
Localizado em https://github.com/raquelthiele/sagui-front
12
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facilidade proporcionada para a construção de aplicações SPA e, por conta disso, o
mesmo foi o escolhido para a construção da camada de frontend do SAGUI. A versão
utilizada neste trabalho é a 6.1.0.
Os principais elementos do framework que foram utilizados na SAGUI são:
• Componentes: O Angular é baseado na estrutura principal chamada de
componentes que podem inclusive ser reaproveitados em diferentes pontos da
aplicação. Essa estrutura agrupa os elementos HTML (página), CSS (estilo) e
uma classe Typescript que controla o comportamento e dados que são utilizados
no componente;
• Serviços: Os serviços são elementos da aplicação responsáveis pelas operações e
comunicação com o backend através de chamadas para a API REST. Essas
operações permitem que os componentes obtenham os dados (através de
requisições GET) e enviem novas informações a serem persistidas (através de
requisições POST).

3.2.7 Auth0
O Auth015 é uma plataforma online para o gerenciamento de usuários em
aplicações. A plataforma foi utilizada neste trabalho para gerenciar o login com o
Google (utilizando o domínio @uniriotec.br). Além disso, a plataforma também é
responsável pelo gerenciamento dos tokens de acesso distribuídos aos usuários logados
e que são enviados ao backend para que o mesmo possa realizar as consultas desejadas e
retornar os dados para a camada de frontend.
A Figura 6 mostra um dashboard de controle do Auth0 que permite visualizar as
últimas atividades de login na aplicação SAGUI.

14
15

Mais informações em https://angular.io/
Mais informações em https://auth0.com
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Figura 6. Dashboard da aplicação SAGUI no Auth0

3.2.8 Apache HTTP Server
O Apache HTTP Server é um servidor de arquivos estáticos amplamente
utilizado na comunidade. Suas funcionalidades vão desde expor arquivos estáticos a
configurar proxy, dentre outras. Neste trabalho, o Apache foi utilizado como servidor
para o projeto desenvolvido em Angular (camada frontend), sendo responsável por
expor a aplicação para acesso externo. Além disso, foi necessário configurar um Proxy
entre a camada de backend e de frontend no Apache. Essas configurações foram feitas
através do módulo de reescrita (mod_rewrite) e módulo de proxy (mod_proxy),
conforme exibido na Figura 7 e na Figura 8.

Figura 7. Configuração do Apache (Rewrite)
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Figura 8. Configuração do Apache (ProxyPass)

3.2.9 Flyway
O Flyway16 é uma ferramenta que auxilia o gerenciamento das migrações de
banco de dados, trazendo maior segurança para o controle de versões de modelo de
dados que existem durante o ciclo de vida das aplicações. A escolha da ferramenta foi
feita por conta da possível evolução da SAGUI e de seu modelo de dados. A versão
utilizada no projeto é a 5.0.7.
No projeto, a configuração do Flyway foi feita através da integração com o
Spring Boot. Primeiramente, foi adicionada a dependência no arquivo pom.xml,
conforme ilustrado na Figura 9.

Figura 9. Dependência do Flyway no arquivo pom.xml

16

Mais informações em https://flywaydb.org/
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Outra configuração necessária foi realizada no arquivo de propriedades da
aplicação, incluindo as informações referentes ao schema do banco de dados, conforme
visto na Figura 10.

Figura 10. Configuração do Flyway nas propriedades do SAGUI
Sempre que a aplicação iniciar, o Flyway lerá os arquivos de migração
localizados no diretório src/main/resources/db/migration da aplicação. Dentro dessa
pasta, existe um arquivo no formato V<Versão>__<nome>.sql. No desenvolvimento da
SAGUI foi criado esse arquivo, conforme Figura 11. Nesse caso, a versão indicada é 2,
pois a primeira é o baseline de criação do Flyway.

Figura 11. Arquivo de versão do Flyway
Ao iniciar a aplicação, o Flyway armazena em uma tabela qual a versão atual do
banco de dados. Posteriormente, valida se o banco está atualizado conforme a versão
dos arquivos .sql mencionados acima e, caso não esteja, executa os comandos presentes
no arquivo com a última versão.
3.3 Projeto
Nessa seção serão descritas as entrevistas feitas para se obter maior
conhecimento acerca do cliente e de seu problema. Será especificado o mapa de
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histórias de usuário; as Sprints serão detalhadas; e será demonstrada uma visão geral do
código-fonte do backend e frontend.
3.3.1 Entrevistas
Foram realizadas três entrevistas com professores que são tutores e fazem parte
da Comissão de Matrícula do BSI para se obter maior conhecimento sobre como é
realizado atualmente o processo de confirmação de matrícula com os alunos e de análise
de históricos pela Comissão de Matrícula.
A primeira entrevista aconteceu com o professor e tutor Márcio Barros e com a
professora e tutora Flávia Santoro. Ambos se mostraram muito solícitos e colaboraram
com as informações necessárias. Eles descreveram que no início de todos os semestres
fazem a análise de histórico de cada aluno da turma que é tutor, identificando se o aluno
cumpriu o acordado no semestre anterior. Depois, agendam um horário para a
confirmação de matrícula com todos os alunos, individualmente, e no dia da
confirmação conversam com os alunos para entender como foi o semestre anterior e
como será o próximo, deixando anotado os detalhes da conversa para consultarem em
outro momento. Após descreverem como fazem a confirmação de matrícula, os
professores fizeram o exercício de imaginar o que poderia ser melhorado e
automatizado no processo atual. Assim, surgiu a ideia de se criar uma área de registro
de confirmação de matrícula online.
A segunda entrevista foi realizada com a professora e membro da Comissão de
Matrícula Geiza Hamazaki. Ela ficou feliz em saber sobre a intenção de se fazer um
sistema que fizesse a análise automática de históricos dos alunos. A professora
descreveu como é o processo de análise de aluno pela Comissão, explicando que é
preciso, antes de cada semestre, fazer uma análise nos históricos de todos os alunos do
BSI para saber quem está em situação de jubilamento. Disse que os alunos que
estiverem dentro de pelo uma das regras da Unirio para jubilamento precisam ser
chamados para uma entrevista para entender a causa da situação e que depois ocorre um
processo interno para se aprovar ou não o cancelamento da matrícula do aluno.
A terceira entrevista foi com a professora, atual Diretora da EIA e tutora
Morganna Diniz. Ela demonstrou muito entusiasmo e intenção de se fazer um sistema
que fizesse a análise automática de históricos dos alunos. Ela explicou que, por ser parte
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da atual Direção da EIA, é tutora de todos os alunos estão cursando a partir do 12º
semestre e que como são muitos alunos, ela dedica uma parte significativa do início do
semestre na confirmação de matrícula. Inicialmente, imprimindo os históricos de cada
aluno que é tutora, depois analisando e, posteriormente, marcando em cada um as
disciplinas que foram aprovados com a cor verde e as que foram reprovados em
vermelho. Depois, ela marca com os alunos a reunião de confirmação de matrícula e
conversa com cada um sobre o semestre anterior e sobre o planejamento para o
próximo. A professora também analisa quais alunos precisam entregar um plano de
integralização e notifica estes por e-mail.
3.3.2 Mapa de Histórias de Usuário
A fim de criar um Backlog de Produto e de limitar o que seria feito neste projeto
de graduação, ou seja, na primeira versão da ferramenta, o MVP, as histórias de usuário
foram listadas como a seguir, precedidas de suas respectivas descrições nos cartões do
mapa de histórias de usuário:
• Saber regras de jubilamento: Como um usuário, eu preciso saber quais são as
regras atuais de jubilamento da Unirio;
• Fazer login de técnico: Como um técnico-administrativo, eu preciso fazer login
como administrador para acessar funções de manutenção do sistema;
• Fazer o CRUD de alunos: Como um técnico-administrativo, eu preciso cadastrar
todos os alunos;
• Fazer o CRUD de professor: Como um técnico-administrativo, eu preciso
cadastrar todos os tutores para que eles tenham acesso à plataforma com a
devida permissão;
• Associar semestres: Como um técnico-administrativo, eu preciso cadastrar todos
os semestres que um professor é tutor para que ele possa ver os alunos deste
semestre;
• Cadastrar como membros: Como um técnico-administrativo, eu preciso
cadastrar professores como membros da Comissão de Matrícula do BSI e
Direção da EIA para que eles tenham acesso à plataforma com a devida
permissão;
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• Fazer o CRUD de alunos: Como um técnico-administrativo, eu preciso atualizar
os dados de todos os alunos para que eles possam refletir a realidade;
• Fazer uploads: Como um técnico-administrativo, eu devo fazer upload dos
históricos de todos os alunos do BSI antes do período de confirmação de
matrícula para que os dados dos alunos estejam atualizados durante a
confirmação de matrícula de cada semestre;
• Fazer auditoria dos uploads: Como um técnico-administrativo, eu preciso fazer
uma auditoria dos uploads dos históricos para saber se ocorreu algum erro;
• Fazer login de professor: Como um tutor, eu preciso fazer login para poder
visualizar os dados de todos os alunos que sou tutor;
• Pesquisar aluno por nome; Pesquisar aluno por matrícula: Como um tutor, eu
preciso pesquisar pelo nome ou matricula de um aluno para visualizar a página
de perfil dele;
• Ver fluxograma assinalado: Como um tutor, eu preciso ver o fluxograma do
aluno com as matérias já cursadas assinaladas para orientá-lo na confirmação de
matrícula;
• Ver indicadores: Como um tutor, eu preciso ver os indicadores de graduação
para orientá-lo na confirmação de matrícula;
• Ver indicadores Como um tutor, eu preciso saber se o aluno está em situação de
jubilamento para orientá-lo na confirmação de matrícula;
• Fazer download da página: Como um tutor, eu quero fazer download do perfil
do aluno para poder imprimir;
• Cadastrar confirmação; Ver confirmação: Como um tutor, eu quero registrar a
data e conteúdo da confirmação de matrícula de um aluno para que eu possa ver
todo o histórico de confirmações e que foi acordado com o aluno em cada uma;
• Saber se precisa de plano: Como um tutor, eu preciso saber se o aluno precisa
fazer o plano de integralização para orientá-lo na confirmação de matrícula;
• Upload de planos; Ver planos: Como um tutor, eu preciso ver o plano de
integralização que o aluno planejou para orientar se ele é bom para o aluno;
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• Ver alunos jubilamento: Como um membro da Comissão de Matrícula, eu quero
ver quais alunos estão em situação de jubilamento para poder analisar cada um;
• Ver indicadores; Ver fluxograma assinalado: Como um membro da Comissão
de Matrícula, eu quero ver o perfil do aluno em situação de jubilamento para
saber o motivo pelo qual ele se encontra em situação de jubilamento;
• Fazer login de aluno: Como um aluno, eu preciso fazer login para poder
visualizar o meu perfil e indicadores;
• Fazer download da página: Como um aluno, eu quero fazer download do meu
perfil e indicadores para poder imprimir;
Tendo as histórias de usuário descritas, foi modelado o mapa de histórias de usuário
com o versionamento de um MPV, ou primeira versão, conforme a Figura 12.
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Figura 12. Mapa de Histórias de Usuário da SAGUI para o MVP
3.3.3 Modelo de Classes
O modelo de classes da ferramenta SAGUI se encontra no ANEXO I desta
monografia.
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3.3.4 Sprints
Foram realizadas três Sprints, com duração de um mês cada em 2018: setembro,
outubro e novembro. Como a implementação foi feita por uma pessoa, não houve a
divisão dos papéis do Scrum e também não houve as reuniões do Scrum. Houve o
planejamento e entrega de Incrementos do Produto para o cliente: os professores do
BSI.
A primeira sprint, em setembro, foi mais curta em implementação para que todas
as posteriores pudessem ser de exatamente um mês. Houve o início do projeto com a
criação dos repositórios, máquinas virtuais e estrutura dos projetos. Foi colocado no
Incremento do Produto a atividade “Se Informando”.
Na segunda sprint, em outubro, foram incorporadas ao Incremento do Produto as
atividades “Atualizando Usuário”, “Fazendo Login” e “Fazendo Upload de Históricos”.
E na terceira sprint, em novembro, foram incorporadas ao Incremento do Produto as
atividades “Analisando Perfil” e “Confirmando Matrícula”.
3.3.5 Visão Geral da SAGUI Backend
A camada de backend do projeto é responsável pelo acesso aos dados e também
por expor serviços via REST que serão consumidos pela camada de frontend. A Figura
13 exibe a estrutura de pacotes desta camada.
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Figura 13. Visão geral dos pacotes
A aplicação está seguindo o padrão Maven (abordado na seção 3.2.3 deste
documento) para organização do projeto:
• src/main/java: Estrutura principal onde as classes Java do projeto são incluídas;
• src/main/resources: Diretório contendo todos os recursos do projeto, além do
arquivo de propriedades do Spring Boot (application.properties);
• src/test/java: Diretório contendo as aplicações que realizam os testes unitários;
• src/test/resources: Diretório contendo os recursos utilizados pelos testes.
Na estrutura principal do projeto, existem os seguintes pacotes:
• config: Contém classes com configurações estáticas do projeto;
• controlador: Contém as classes que expõem as APIs REST do projeto;
• domínio: Contém as entidades do domínio (com o mapeamento do banco de
dados) e as respectivas regras de negócio;
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• servicos: Contém as classes responsáveis pela execução dos serviços da
aplicação. Essa camada é acionada pelos controladores e acessa os repositórios
para obter os dados ou persistir novas informações;
• repositorio: Contém as interfaces de acesso aos dados;
• util: Classes utilitárias para o projeto com métodos comuns chamados em
diversas partes do sistema.

3.3.6 Visão Geral da SAGUI Frontend
A camada de frontend do projeto foi desenvolvida utilizando o Angular 6
(abordado na seção 3.2.6 deste documento). A Figura 14 ilustra a organização dos
diretórios da aplicação.

Figura 14. Estrutura da camada de frontend
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Na estrutura definida pelo Angular, na raiz do diretório app estão presentes as
classes TypeScript responsáveis pela configuração geral da aplicação.
Na classe AppRoutingModule ficam as configurações de roteamento entre os
componentes que foram criados. Já na classe AppModule, estão presentes as declarações
de todos os módulos da aplicação (Components e Services) e também de bibliotecas
externas que são utilizadas para o desenvolvimento (como é o caso do Angular
Material, biblioteca de padrão visual).
No diretório components estão presentes todos os componentes criados para este
projeto. Estes componentes são responsáveis por controlar um pedaço da tela, chamado
de view e cada um fica localizado em uma pasta específica que por sua vez possui os
arquivos referentes ao estilo (.css), view (.html) e o próprio componente definido em
uma classe Typescript, como ilustrado na Figura 15.

Figura 15. Estrutura de um componente do Angular
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3.4 Avaliação da SAGUI
Para se fazer a avaliação da SAGUI, foi selecionada a tutora Morganna Diniz
porque, já que é parte da Direção do EIA, é responsável pela tutoria de todos os alunos
que estão cursando a partir do 12º semestre. A reunião foi marcada antes do final da
Sprint 3, na terceira semana de novembro, já que todas as Atividades já haviam sido
implementadas.
A tutora avaliou positivamente todas as funcionalidades da ferramenta. Porém,
descrito algumas que gostaria de ter para melhorar o seu uso, listadas a seguir.
•

Descrição das regras atuais de jubilamento em uma página da ferramenta;

•

Lista com os nomes das disciplinas que não são do BSI abaixo do fluxograma;

•

Botão para salvar um fluxograma em PDF, acrescido de matrícula, nome do
aluno e lista de eletivas;

•

Tabela de alunos em situação de jubilamento com as colunas matrícula, nome e
tipo de jubilamento.
Também ponderou que será necessário primeiro a validação da ferramenta por

todo o corpo de tutores por um semestre para que os alunos tenham acesso, além de um
volumoso teste de segurança por se tratarem de dados sensíveis dos alunos.
3.5 Considerações Finais
Neste capítulo, a ferramenta SAGUI foi descrita, detalhando o seu objetivo,
tecnologias empregas, entrevistas, mapa de história de usuário, sprints, modelo de
classes, código e avaliação. O próximo capítulo descreve o Manual de Uso da
Ferramenta.
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4 Manual de Uso

Este capítulo destina-se a explicar o uso da ferramenta SAGUI, ilustrando algumas telas
e abordando o comportamento do sistema. A SAGUI está disponível para professores
através do link de acesso ‘http://200.156.26.95’ ou ‘http://sagui.uniriotec.br’, porém
para se fazer uso da ferramenta é preciso ser um usuário cadastrado no sistema como
professor e ter um e-mail com o domínio uniriotec.br. Alguns campos presentes nas
imagens abaixo foram “desfocados” de maneira a garantir a confidencialidade de dados
pessoais de alunos e professores, como e-mail e matrícula.
4.1 Login
Primeiramente, a Figura 16 ilustra a página inicial da ferramenta. O login é feito através
do Google (Figura 17) para garantir que o usuário sempre utilizará o domínio
@uniriotec.br. Caso o usuário tente efetuar o login com outro e-mail, o sistema exibirá
uma mensagem de erro.

Figura 16. Página Inicial do SAGUI
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Figura 17. Login na ferramenta utilizando e-mail Google

4.2 Home Page
Após o login ser realizado com sucesso, o usuário é direcionado para a página
principal. Caso o usuário seja um membro da secretaria ou um tutor, a página principal
do usuário será a lista de alunos cujo histórico tenha sido processado pela ferramenta
(Figura 18). Caso o e-mail do usuário tenha sido cadastrado como um aluno, o sistema
irá direcioná-lo para a tela com a visualização de seus próprios dados.
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Figura 18. Home Page da aplicação SAGUI

A lista de alunos é exibida em uma tabela que possui um filtro localizado no
topo. Esse campo pode ser utilizado para filtrar qualquer tipo de dado presente nesta
tabela, o que facilita a busca por o nome de um aluno ou por um determinado período
(utilizando a busca pelo início do número da matrícula).
As ações que o usuário administrador (Tutor ou Secretaria) pode fazer estão
listadas abaixo:
1) Home: Direciona o usuário para a página principal;
2) Admin: Direciona o usuário para a tela de administração do sistema, onde o mesmo
poderá adicionar ou editar dados de tutores, secretaria e alunos;
3) Upload de Históricos: Direciona o usuário para a tela de upload de arquivo .zip
contendo os históricos dos alunos;
4) Sobre: Página com conteúdo estático que aborda o assunto do Jubilamento e
Integralização Curricular de acordo com as normas da Unirio;
5) Jubilamento: Apresenta lista de alunos que estejam em situação de Jubilamento;
6) Ícone de Detalhes: Apresenta os dados do aluno.
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4.3 Admin
A tela de administração do sistema (Figura 19) exibe inicialmente uma tabela
com todos os usuários cadastrados no sistema, permitindo a edição de dados dos
mesmos.
Outra possibilidade nessa tela é selecionar a inclusão de um novo contato e
visualização dos dados de períodos letivos cadastrados.

Figura 19. Tela de administração do SAGUI
A Figura 20 ilustra a tela para criar um novo usuário no sistema. O primeiro
passo é indicar qual a permissão dele. Ao selecionar a permissão, o sistema exibe os
campos específicos para cada tipo. O botão “Criar” fica desabilitado até que o usuário
preencha os dados obrigatórios, que são o nome e o e-mail para todos os tipos, além da
inclusão da matrícula para os alunos.
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Figura 20. Tela de criação de usuário

Caso o novo usuário seja um Professor (Figura 21), é possível indicar se ele faz parte da
comissão de matrícula e quais os períodos em que exerce o papel de tutor.

43

Figura 21. Inclusão de um novo Professor

Conforme mencionado acima, ao criar um aluno (Figura 22) é obrigatório
informar os campos de Nome, E-mail e Matrícula.

44

Figura 22. Inclusão de Aluno
Além da administração de usuários, a ferramenta SAGUI permite a visualização
(Figura 23) e cadastro de novos períodos letivos (Figura 24) que servem tanto para o
cadastro de professores exercendo a função de tutores, como também para o registro do
período de ingresso de um determinado aluno.
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Figura 23. Visualização de Períodos Letivos

Figura 24. Cadastro de novo Período
4.4 Upload de Históricos
Na tela de upload de históricos (Figura 25), o usuário poderá incluir arquivos no
formato .zip contendo todos os históricos que precisam ser processados. Ao selecionar o
arquivo, o sistema já inicia o processamento exibindo mensagem de sucesso ou erro ao
final da execução. Quando um aluno novo é processado, ele automaticamente é
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cadastrado na plataforma. Se o arquivo for de um aluno que já teve um histórico
processado anteriormente, seus dados serão atualizados. Outras informações já
cadastradas sobre o aluno, por exemplo, os detalhes da confirmação de matrícula, não
são perdidos. Nessa página também é possível visualizar o registro do histórico de
processamento de todos os arquivos, onde o usuário terá uma visão de possíveis erros na
leitura do arquivo.

Figura 25. Tela de Upload de Históricos
O sistema exibe uma lista com os arquivos processados e uma coluna que
identifica se houve algum erro mapeado (Figura 26).
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Figura 26. Listagem de processamento de históricos
O usuário pode selecionar o link “Detalhes” para obter maiores informações
sobre o erro encontrado. Nesse cenário, o sistema gera um alerta ao gravar os dados do
aluno, conforme ilustrado na Figura 27.
A SAGUI também permite que o usuário apague todo o registro de
processamento através do botão “Apagar tudo”.

Figura 27. Log de Processamento
4.5 Sobre
O menu “Sobre” exibe uma página contendo uma explicação sobre os conceitos
de Jubilamento e Plano de Integralização, conforme resoluções presentes no site da
Unirio (Figura 28).
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Figura 28. Página Sobre do SAGUI
4.6 Jubilamento
A partir da página inicial, um membro da comissão de matrícula também poderá
visualizar diretamente os alunos em situação de Jubilamento acessando o link
“Jubilamento”, que o direciona para a página ilustrada na Figura 29.

Figura 29. Alunos em situação de Jubilamento
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É importante ressaltar que os dados da imagem são apenas ilustrativos e foram
gerados para ilustrar a funcionalidade, portanto, a própria regra de situação de
jubilamento foi alterada.

4.7 Detalhes do Aluno
Na página inicial, mencionada na seção 4.2 deste documento, o usuário poderá
selecionar “Detalhes” de um aluno, sendo direcionado para a página de detalhes do
mesmo, conforme ilustrado na Figura 30.

Figura 30. Detalhes de um Aluno
A primeira aba exibida para o usuário é a “Resumo” onde estão os Dados do
Aluno e a seção “Fluxograma BSI”. Esta última exibe para o usuário uma imagem do
fluxograma de disciplinas do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação (Figura
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31).

Figura 31. Visão Parcial do Fluxograma de BSI
.
O fluxograma estará pintado com as cores verde (disciplina aprovada ou que o
aluno teve dispensa sem nota), amarelo (aluno está matriculado na disciplina
atualmente) ou vermelho (último status de matrícula para essa disciplina indicou
reprovação por nota ou faltas). A aplicação também exibe uma listagem de disciplinas
Optativas e Eletivas que o aluno cursou, conforme visto na Figura 32.

Figura 32. Lista de disciplinas cursadas
Além da aba “Resumo”, o usuário pode acessar os dados de confirmação de
matrícula do aluno na aba correspondente, conforme visto na Figura 33. Nessa tela é
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possível tanto visualizar as confirmações registradas quanto criar um novo registro de
confirmação de matrícula do aluno para que o tutor possa consultar posteriormente.

Figura 33. Aba de Confirmação de Matrícula
A terceira aba da tela de detalhes exibe as informações de Plano de
Integralização, caso o aluno tenha necessitado cadastrar. A Figura 34 ilustra a tela que
exibe os dados registrados, além de um link para que o usuário possa fazer o download
do arquivo no formato .pdf do Plano de Integralização.

Figura 34. Planos de Integralização do Aluno

O arquivo .pdf pode ser incluído ao cadastrar um novo Plano de Integralização,
conforme ilustrado na Figura 35.
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Figura 35. Cadastro de Plano de Integralização
4.8 Considerações Finais
Neste capítulo, foi descrito o Manual de Uso da ferramenta SAGUI. O próximo
capítulo reúne as considerações finais, assinala as contribuições da pesquisa e sugere
possibilidades de aprofundamento posterior.
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5 Conclusão

Reúne as considerações finais, as limitações, assinala as contribuições da
pesquisa e sugere possibilidades de aprofundamento posterior.
5.1 Considerações Finais
O objetivo desse trabalho foi apoiar o processo de confirmação de matrícula
pelos tutores e Comissão de Matrícula do BSI. Para isso, foram utilizados métodos
ágeis para se entender quais eram os detalhes do processo e foi implementada a
ferramenta SAGUI, de forma que possibilite a análise dos históricos de forma
automática; o cadastro de técnicos, professores e alunos; o registro de reuniões de
confirmação de matrícula entre alunos e professores; e a submissão de planos de
integralização.
5.2 Contribuições
A ferramenta SAGUI desenvolvida nesse trabalho está disponível para
professores

através

do

link

de

acesso

‘http://200.156.26.95’

ou

‘http://sagui.uniriotec.br’. Porém para se fazer uso da ferramenta é preciso ser um
usuário cadastrado no sistema como professor e ter um e-mail com o domínio
uniriotec.br.
5.3 Trabalhos Futuros
Para se dar continuidade a esse projeto é necessário saber quais são as limitações
que esse estudo possui. Uma limitação é a possibilidade de mudança no formato do
histórico, já que a ferramenta se utiliza da identificação do padrão de texto e posição
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para ler os dados do aluno, assim como a mudança do fluxograma e das regras de
jubilamento analisadas pela ferramenta.
Esta ferramenta só possui utilidade para o BSI já que só tem as informações do
fluxograma deste curso. A continuação do projeto seria possível com a criação de uma
versão da ferramenta com as regras e informações de outros cursos da UNIRIO, em
especial os cursos de mestrado e doutorado do PPGI (Programa de Pós-graduação em
Informática), os outros 2 cursos do CCET (Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas):
Bacharelado em Engenharia de Produção (ênfase em Cultura) e Licenciatura em
Matemática. A SAGUI pode também apoiar outros perfis dentro da UNIRIO, como o
NAPE (Núcleo de Assuntos Pedagógicos e Educacionais).
Uma evolução da SAGUI pode ser feita com a implementação de mais testes
unitários automatizados no backend e no frontend, além de testes de integração e
desempenho. É preciso criar casos de teste principalmente para resolver mudanças no
formato do arquivo de históricos.
Certas histórias de usuário foram levantadas, porém não entraram na primeira
versão da SAGUI, o MVP que este trabalho implementa, logo, poderiam ser insumo
para trabalhos futuros. Estas histórias de usuário são:
•

Como um usuário, eu quero ver a descrição das regras atuais de jubilamento
para conhecer melhor as normas da Unirio;

•

Como um técnico-administrativo, eu preciso cadastrar, editar e excluir as
disciplinas obrigatórias e optativas com seus créditos e cargas horárias para não
precisar alterar o banco de dados da aplicação;

•

Como um técnico-administrativo, eu preciso desativar um aluno para que ele

não seja exibido na lista de alunos;
•

Como um membro da Comissão de Matrícula, eu quero baixar um relatório
com todos os alunos que estão em situação irregular ou de jubilamento para
poder tomar as providencias quanto a esses alunos;

•

Como um membro da Comissão de Matrícula, eu quero baixar um relatório
com todos os alunos do BSI, incluindo seus números de semestre cursados e
trancados, caso se aplique, para poder analisar esses alunos;
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•

Como um membro da Comissão de Matrícula, eu preciso ver todos os alunos
situação irregular ou jubilamento com os dados de matrícula, nome e tipo de
jubilamento;

• Como um tutor, eu quero exibir aos alunos os horários que podem fazer a
confirmação de matrícula para que todos os alunos que dou tutoria tenham
acesso ao horário que podem fazer a confirmação de matrícula;
• Como um tutor, eu quero ver o histórico original do aluno sem ter que fazer
download para poder melhor orienta-lo;
•

Como um tutor, eu preciso ver uma lista com todas as disciplinas que não são do
BSI abaixo do fluxograma para saber quais eletivas o aluno cursou;

•

Como um tutor, eu quero baixar o fluxograma com as disciplinas cursadas
assinaladas, em formato .pdf com matrícula, nome do aluno e lista de eletivas
para poder imprimir;

• Como um aluno, eu preciso ser notificado da necessidade de fazer o plano de
integralização para planejar as matérias que farei durante os próximos semestres;
• Como um aluno, eu preciso saber quais semestres posso planejar a integralização
para planejar as matérias que farei durante os próximos semestres;
• Como um aluno, eu preciso organizar as matérias restantes nos semestres
seguintes para planejar as matérias que farei durante os próximos semestres;
• Como um aluno, eu devo avisar aos membros da Comissão de Matrícula que o
meu plano de integralização está pronto para que eu possa ser orientado;
• Como um aluno, eu preciso enviar pela SAGUI o plano de integralização do
semestre para enviar para o meu tutor.
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Anexos
Anexo I – Modelo de Classes

