
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
INSTITUTO NOROESTE FLUMINENSE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 

LICENCIATURA EM COMPUTAÇÂO 
 
 

   
 
 
 

RAMON MOREIRA LIMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S-EVA: Um Sistema para Controle de eventos acadêmicos baseado em um projeto de 

Base de Dados relacional 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santo Antônio de Pádua 
2016 



 

 

RAMON MOREIRA LIMA 
 
 
 
 
 
 

S-EVA: Um Sistema para Controle de eventos acadêmicos baseado em um projeto de 

Base de Dados relacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabalho de conclusão de curso 
apresentado ao curso de Licenciatura em 
Computação, como requisito parcial para 
conclusão do curso. Área de concentração: 
Banco de Dados/Programação Web. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orientador: 
Prof. MsC. Marcos Vinícius Naves Bêdo 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Santo Antônio de Pádua 
2016 



 

 

RAMON MOREIRA LIMA 
 
 
 

S-EVA: Um Sistema para Controle de eventos acadêmicos baseado em um projeto de 

Base de Dados relacional 

 
 
 

Trabalho de conclusão de curso 
apresentado ao curso de Licenciatura em 
Computação, como requisito parcial para 
conclusão do curso. Área de concentração: 
Banco de Dados/Programação Web. 

 
 
 
Aprovada em ________________________________ de __________________ de _______. 

 
 

BANCA EXAMINADORA 
 
 
 

___________________________________________________ 
Prof. MsC. Marcos Vinícius Naves Bêdo (Orientador) - UFF  

 
 
 

_____________________________________________ 
              Prof. Dr.. Gustavo Silva Semaan - UFF 

 
 
 

_____________________________________________ 
              Prof. Dr.. Ricardo Silveira Sousa - UFF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santo Antônio de Pádua 
2016 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CATALOGAÇÃO NA FONTE UFF/SDC/BINF 

    

                      Lima, Ramon Moreira. 
                     
L732     S-EVA: um Sistema para Controle de eventos acadêmicos baseado em um 
projeto de Base de Dados relacional / Ramon Moreira Lima. - 2016. 54 f.: il. 
                                    
   Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Licenciatura em       Computação). 
— Universidade Federal Fluminense, Instituto do Noroeste Fluminense de Educação 
Superior. - Santo Antônio de Pádua, 2016.  
Orientador: Profº.: Marcos Vinícius Naves Bêdo 
   
                                                                                                               
   1. Base de dados. 2. Base de dados relacional. 3. Projeto. 4. Sistema de eventos 
acadêmicos. I. Bêdo, Marcos Vinícius Naves. II. Universidade Federal Fluminense. III. 
Instituto do Noroeste Fluminense de Educação Superior. IV. Título.    
                                                       
                                                    
                                      CDD 005.756                                    
                                    

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

AGRADECIMENTOS  
 

 

Agradeço a Deus pela sua condução durante esta árdua jornada de graduação e 

também aos meus familiares, em especial a minha mulher Edineusa, pelo carinho e força 

durante a execução deste trabalho.  

Também não poderia deixar de agradecer aos amigos do curso de graduação, 

particularmente ao meu grande amigo Victor e aos professores do INFES, Ricardo, Gustavo, 

Daniel, Geórgia, Rodrigo e Marcos.  Finalmente, agradeço aos, sempre prestativos, 

funcionários técnico-administrativos da UFF nas secretárias, na biblioteca e na portaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

RESUMO 
 
Este trabalho modela um sistema de eventos acadêmicos na forma de um projeto de base de 

dados relacional. Dessa forma, os maiores desafios envolvem a transformação de requisitos 

do domínio em restrições do sistema. A solução proposta é realizada em duas etapas: (i) 

modelagem lógica e física da base de dados, (ii)  criação da interface com o usuário. A 

primeira etapa consiste na interpretação dos requisitos do sistema por meio da notação do 

Modelo Entidade-Relacionamento e seu mapeamento e normalização em uma base de dados 

relacional. Sobre esta base, são implementadas as consultas que correspondem aos relatórios 

esperados pelos usuários do sistema.  Por outro lado, a segunda etapa da proposta consiste na 

criação de uma interface gráfica para a inserção de dados na base relacional e a visualização 

dos relatórios. Para otimizar e permitir reuso de código, a solução é proposta sob o padrão de 

desenvolvimento MVC (Modelo-Vista-Controlador), onde a interface gráfica é desacoplada 

da base de dados. O sistema S-EVA (Sistema de Eventos Acadêmicos) é um protótipo que 

implementa a solução proposta, no qual o SGBD MySQL® é usado para armazenar a base de 

dados e o framework CodeIgniter® é empregado para a criação da interface gráfica. 

Adicionalmente, a solução proposta contempla a transferência e armazenamento de dados 

entre uma Interface de Programa de Aplicações (API) de terceiros e a base de dados de forma 

que o processo de autenticação possa ser realizado por um agente externo. Para a 

implementação particular deste trabalho, o protótipo S-EVA utiliza a API disponibilizada pelo 

Facebook®. Atualmente, o S-EVA se encontra em fase de testes com usuários, cujo objetivo é 

validar o protótipo para uso na próxima Semana da Computação do INFES em 2017. 
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ABSTRACT  
 
 
This study proposes a solution for the modeling of academic events based on the project of a 

relational database. Therefore, the major challenges are relate to the transformation of domain 

requirements into system constraints. The solution relies on two steps: (i) logical and physical 

modeling of the database, (ii)  creation of the user interface. The first step consists in the 

diagram of the system requirements through the Entity-Relationship Model notation and its 

mapping and normalization as a relational database. Thereafter, system implements  user-

demanded reports by means of SQL queries. On the other hand, the second step of the 

proposal consists in the creation of a graphical interface for the insertion of data in the 

relational database, which enables the further visualization of the reports. For code 

optimization and reuse, the solution is implemented under the MVC pattern (Model-View-

Controller), where the graphical interface is decoupled from the database. The S-EVA system 

is a prototype that implements our solution, in which DBMS MySQL is employed for data 

storage the CodeIgniter® framework is used for the creation of the graphical interface. 

Additionally, our solution includes data transfer and storage between an Application Program 

Interface (API) and the prototype in such a way the authentication process can be carried out 

by an external agent. In the particular implementation of this study, S-EVA prototype 

employs the Facebook® API. Presently, S-EVA is under tests, whose goal is the validation of 

the prototype for use in the 2017 INFES Computing Week. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Database Project. MVC, SQL-based reports. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

 

O presente trabalho propõe o desenvolvimento de um sistema de informação para 

gestão de recursos empregados na realização de eventos acadêmicos, tais como congressos, 

palestras, seminários, painéis e mesas-redondas. O sistema é modelado e desenvolvido sob o 

paradigma de orientação a objetos [1], de onde são produzidos os artefatos necessários para 

sua execução. Todas as ferramentas e tecnologias utilizadas durante a fase de 

desenvolvimento e codificação são gratuitas e o código-fonte do protótipo implementado é 

livre e está disponível mediante requisição por e-mail para o autor.  

O sistema S-EVA (Sistema para Gestão de Eventos) é um protótipo que implementa as 

soluções desenvolvidas para gestão de eventos acadêmicos como uma ferramenta de auxílio a 

discentes, docentes e demais membros da comunidade acadêmica que, em algum determinado 

momento, se deparem com o desafio de organizar um evento acadêmico. 

Eventos como semanas acadêmicas, congressos e ou atividades abertas ao público 

geral ou específico, desempenham um papel central na universidade, uma vez que, por meio 

destas que um aluno pode vir a conhecer melhor as atividades que não ocorrem apenas dentro 

da sala de aula, mas que também são desenvolvidas por seu centro de formação. Além disso, 

tais eventos possibilitam o intercâmbio de informação e a formação de uma rede social de 

interessados no mesmo ramo de aprendizado, fomentando futuras parcerias [2,3]. 

 Olhando sob este ângulo se nota que um evento acadêmico deve ser organizado de 

acordo com um nível sistemático de estruturação, de forma que seja possível para seus 

organizadores, mesmo que estes não possuam experiência na gestão de eventos acadêmicos, 

terem um ponto de partida para estruturar uma lógica organizacional que resulte em um 

evento de excelência. 

Claramente, os dados de um evento acadêmico por si só, soltos, não podem gerar ou 

produzir informação. No entanto, dados relacionados, organizados e estruturados logicamente 

podem gerar informações que oferecem suporte ao processo de tomada de decisão [4,5]. 

Como um exemplo para este problema da organização estruturada de informação, foi feito 

neste trabalho o estudo de caso real da I Semana da Computação coordenada pelo Diretório 

Acadêmico de Computação Alan Turing e realizada no campus da Universidade Federal 

Fluminense (UFF) de Santo Antônio de Pádua/RJ entre os dias 15 e 18 de dezembro de 2015. 
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 As dificuldades e demandas encontradas na realização do evento são o objeto de 

inspiração para o desenvolvimento deste trabalho final de curso.  Dentre os principais 

problemas enfrentados, destacam-se: 

1. O processo de compra de materiais para a realização das atividades era feito de 

maneira manual e, portanto, sujeito a erros de cálculo, 

2. Os espectadores não podiam consultar informações sobre as atividades e era 

necessária uma página web para divulgar todas as informações de todas as atividades, 

3. Os espectadores não tinham como obter a quantidade de vagas por atividade e não 

sabiam se as vagas estavam disponíveis ou não, 

4. Os organizadores só conseguiam obter informação referente a quantidades de inscritos 

por atividade de forma manual, o que podia levar a inconsistência. 

 

Após a identificação destes problemas, foi possível colocar em prática conceitos e 

metodologias aprendidas durante todo o curso de Licenciatura em Computação da 

UFF/Pádua, de modo a aperfeiçoar conhecimentos e habilidades adquiridos na utilização de 

codificação da linguagem php [6], desenvolvimento de sistemas [7] e desenvolvimento de um 

projeto de base de dados relacional que pudesse ser aplicada a diversos tipos de eventos 

acadêmicos, portanto, o presente trabalho também apresenta uma solução prototipada de um 

sistema que age como um portal facilitador tanto para o organizador do evento quanto para o 

espectador da atividade. Tal solução, necessariamente, deve ter como característica um 

comportamento estável, que forneça informações seguras e confiáveis para o auxílio na gestão 

de eventos acadêmicos [8]. Repare que o protótipo inclui apenas parte de todo o potencial da 

solução desenvolvida. 

Como requisitos adicionais se verificou que, a solução também deve comunicar-se e 

interagir com redes sociais. Nesse caso seria possível usufruir de uma base de dados externa e 

robusta, tal que novas informações pudessem ser adicionadas ao sistema de gestão de forma 

sistemática e escalável [9]. Sob esse ponto de vista, outro aspecto primordial da solução 

também é apresentar um padrão elevado na consistência dos dados que serão usados como 

base para a obtenção de informações. Para cumprir com estes requisitos de disponibilidade 

(comportamento estável), interoperabilidade (comunicação com outras bases de dados) e 

consistência dos dados, o processo de modelagem e normalização deve ser feito com rigor, de 

modo que o modelo proposto possa garantir a relação de requisitos especificada [10,11]. 



3 

 

Durante o processo de planejamento e amadurecimento da ideia de um sistema para 

gestão de eventos acadêmicos como uma solução baseada em uma base de dados relacional, 

foi necessária uma revisão bibliográfica e a realização de uma busca de funcionalidades e 

comportamentos particulares a esta classe de Sistemas de Informação [12,13,14]. Então, a 

solução proposta assume o papel de ser uma opção gratuita para sanar carências encontradas 

na revisão bibliográfica e complementar os sistemas existentes com funcionalidades próprias, 

definindo, assim, a identidade do sistema prototipado S-EVA. 

De acordo com a revisão bibliográfica, diversas características que estão presentes em 

determinados sistemas estão, simultaneamente ausentes em outros sistemas, de forma que se 

uma funcionalidade para um tipo de evento está presente em um sistema, dificilmente se 

encontra disponível em outro. Estas funcionalidades se apresentam como requisitos 

importantes para a definição de um modelo único de gestão de eventos acadêmicos, dentre os 

quais pode-se destacar: 

1. A função de permitir ao usuário acessar o sistema sem precisar se cadastrar, bastando 

para isso usar seu acesso a uma rede social. Este requisito permite o uso de grandes 

bases de dados já formadas, uma autenticação por meio de agente externo que é mais 

testada que a maioria das soluções ad-hoc, além de poupar o usuário do incômodo de 

se cadastrar em diversos sites e ter de se submeter a diversas políticas de senha 

[15,17]. 

2. O sistema deve permitir ao usuário realizar buscas em eventos e atividades disponíveis 

de seu interesse. Antes de realizar sua inscrição, deve ter acesso a quantidade exata de 

inscritos, de forma que, caso as vagas estejam se esgotando o usuário possa perceber 

que precisa se inscrever o mais rápido possível. 

3. O sistema deve fornecer aos organizadores do evento a possibilidade de contabilizar e 

certificar os participantes e usuários inscritos em cada atividade. 

4. Os administradores de eventos podem gerar relatórios referentes aos eventos e 

atividades, obtendo informações importantes para o fechamento e balanço geral 

(inclusive de materiais usados nas atividades) do evento. Estes relatórios devem 

constituir uma base para o planejamento de outras atividades no futuro. 

 

Para a criação da solução prototipada e o cumprimento dos requisitos solicitados, uma 

abordagem em etapas foi adotada. Primeiro foi feito um processo de levantamento de 
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requisitos comuns a eventos acadêmicos como o objetivo de documentar as necessidades e 

demandas enfrentadas no dia a dia na realização desses eventos.  

A segunda etapa consiste no projeto da base de dados que inclui a aplicação dos 

conceitos de modelo entidade-relacionamento e relacional. O modelo conceitual é 

representado por um diagrama entidade-relacionamento que é mapeado em um modelo físico 

(diagrama relacional normalizado) que contém as tabelas a serem implementadas. A terceira 

etapa é a definição de consultas e relatórios que serão usadas para fins de verificação de 

viabilidade e validação.  Finalmente, todas as etapas anteriores são embutidas em uma 

interface gráfica na forma de uma página web dinâmica. 

 

1.1 OBJETIVOS  

 

O sistema visa preencher as lacunas de gerenciamento de eventos identificadas na 

elicitação de requisitos. As principais contribuições deste trabalho final de curso são: 

 

1. Um modelo de banco de dados robusto para tratar as atividades realizadas em eventos 

acadêmicos de acordo com suas peculiaridades, de forma a ampliar a abrangência do 

sistema para eventos acadêmicos genéricos. 

2. Integração com redes sociais, permitindo ao usuário se autenticar sem ter que se 

cadastrar no sistema e evitar que tenha seus dados pessoais vazados. 

3. Fornece relatórios, em tempo real, da quantidade de vagas disponíveis nas atividades 

bem como a quantidade de material gasto por evento/atividade.  

 

1.2 ORGANIZAÇÃO DA MONOGRAFIA 

 

Esta monografia está dividida em quatro capítulos.  Este primeiro capítulo contém as 

motivações para o desenvolvimento do Trabalho Final de Curso, seus objetivos e 

contribuições. O capítulo II apresenta uma revisão bibliográfica sobre outros sistemas 

pesquisados e informações de contexto sobre o que caracteriza um projeto de bases de dados. 

O Capítulo III detalha o processo do projeto da base de dados para um sistema de eventos 

acadêmicos desde a fase de levantamento de requisitos, modelagem e normalização. Também 

são apresentados detalhes do framework utilizado.  
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Ao final, o protótipo desenvolvido, sua interface e relatórios são apresentados.  O 

capitulo IV é composto pelas contribuições geradas e pelos resultados obtidos com o projeto e 

sugestões para futuros trabalhos. 
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2 CONCEITOS E TRABALHOS RELACIONADOS   

 

 

Neste capítulo apresenta-se uma revisão de três sistemas de gestão de eventos 

acadêmicos. O objetivo da revisão é identificar e agrupar as funcionalidades e informações de 

cada uma das ferramentas avaliadas, como foram projetadas e implementadas. Durante esta 

fase de estudo e análise de ferramentas existentes, é possível perceber como características e 

funcionalidades variam de sistema para sistema. Particularmente, alguns sistemas apresentam 

determinada funcionalidade enquanto outros não, visto que foram desenvolvidas para um 

nicho específico. Portanto, entender a origem dos sistemas e os objetivos dos métodos de 

desenvolvimento ajudam a diferenciá-los. 

Uma ampla gama de sistemas para gestão de eventos pode ser encontrada em caráter 

de protótipos ou de softwares comerciais, sendo que foi necessário agrupar, basicamente, em 

dois grupos: acadêmicos ou não acadêmicos. Para este agrupamento foi usado o critério da 

forma na qual os sistemas auxiliam a realização de eventos. Uma análise individual e 

comparativa de todos os sistemas existentes foge do escopo deste trabalho e, portanto, foram 

selecionados três sistemas comerciais amplamente usados [18] para representar estes dois 

grupos, sobre eles quais foi realizado um processo de análise aprofundada para destacar 

diferenças, pontos positivos e negativos, além de funcionalidades implementadas 

concernentes a gestão de eventos acadêmicos. 

 

2.1 O SISTEMA Even3 

 

O primeiro sistema analisado foi o sistema Even 3 [18], que é um sistema 

desenvolvido pela empresa L3 Soluções em Tecnologia e que pode ser gratuito de acordo com 

a quantidade de participantes de um dado evento. Ou seja, a licença é por evento e não "por 

tempo de uso/acesso". Caso a quantidade de participantes exceda o máximo permitido na 

licença gratuita, o valor a ser pago é proporcional a quantidade de participantes. Entre os 

usuários do sistema estão universidades como UNIBRASIL, UFSCAR e UNESP. O sistema 

oferece suporte a pagamentos via boleto, PayPal, Cielo e Rede, além de oferecer a 

possibilidade de integração a outros sistemas ERPs como Totvs e SAP [21,22]. A interface do 

sistema Even3 é web e o banco de dados está localizado em um servidor remoto. A Figura 1 
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apresenta uma das telas do sistema para manutenção de um evento. Entre as funcionalidades 

disponíveis no Even3 estão: 

 

 
Figura 1. Painel para manutenção de evento do sistema Even3. 

 

• Manutenção de Inscrições 

• Manutenção de Atividades: 

a. Limite de Vagas 

• Cadastro de Tipo de Atividades 

• Certificados gerados automaticamente e enviados aos participantes 

• Manutenção de Trabalhos 

• Gadgets: 

a. Grade de horário 

b. Mapa local evento 

c. Geração de Crachás 

• Formulário de Avaliação do Evento 

• Acompanhamento em tempo real 

 

 

2.2 O SISTEMA JB Festas e Eventos 

 

O JB Festas e Eventos [13] é um sistema de gestão para eventos não acadêmicos e 

possui aspectos de implementação relevantes para a gestão de eventos em geral. A licença do 
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software é paga e o sistema foi desenvolvido pela empresa JBI Software House (que opera 

desde 1989). O objetivo do sistema é permitir, por meio de uma interface desktop, um 

controle detalhado da gestão de áreas de salão, mesas e cadeiras e cerimonial para diversos 

tipos de eventos. 

A Figura 2 apresenta um exemplo da interface do sistema para cadastro de orçamento. O 

sistema atende aos padrões de desenvolvimento ISO 9001 TQC (Total Quality Control) [19] e 

CRM (Customer Relationship Management) [22], a ferramenta apresenta rotinas completas 

que permitem ao operador administrar orçamentos por meio de funcionalidades como:  

• Manutenção de Fornecedores 

• Manutenção de Produtos (aluguel de materiais ou produtos) 

• Gerar ordem de compra de materiais 

• Manutenção de agenda dos eventos 

• Relatórios de orçamento por data do orçamento ou data do evento 

• Envio de e-mail pelo sistema (.pdf)  

 

 
Figura 2. Painel para manutenção de eventos no JB Festas e Eventos. 

 

2.3 O SISTEMA SOAC 

 

O Sistema de Organização e Acompanhamento de Conferências (SOAC) é uma versão 

traduzida do Open Conference System – OCS, um sistema livre para gerenciamento de 

eventos acadêmicos e controlado pelo IBICT (Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 
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Tecnologia) [23] desde 2004. O sistema OCS é mantido pelo PKP (Public Knowledge 

Project), um grupo de acadêmicos da área de desenvolvimento de software de código aberto 

da Universidade de British Columbia do Canadá. 

O sistema é usado para a gerência de conferências estritamente científicas, incluindo 

submissão de artigos entre outros. Dois exemplos de utilização do sistema com sucesso são a 

International Conference on Eletronic Publishing e o portal de eventos Técnico-Científicos, 

organizados a partir do sistema, pela Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) [25]. O 

IBICT e a PKP firmaram uma parceria em 2010 para o desenvolvimento de novas 

funcionalidades para o SOAC [24]. A Figura 3 ilustra um exemplo de manutenção de evento 

no referido sistema. Atualmente, as funcionalidades do sistema incluem: 

• Compor e enviar uma chamada de trabalhos 

• Registrar participantes 

• Integrar discussões on-line pós-conferência 

• Abertura das submissões 

• Avaliação por pares 

 

 
Figura 3. Painel para manutenção de eventos no sistema SOAC. 

 

2.4 COMPARAÇÃO ENTRE OS SISTEMAS AVALIADOS  

 

Até o momento foram apresentados dados e informações sobre os sistemas avaliados. 

Para facilitar a comparação entre as aplicações, a Tabela 1 que sumariza e classifica as 
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funcionalidades dos sistemas apresentados. Algumas funcionalidades são fundamentais para 

que um sistema de eventos acadêmicos possa ser viável, em nível de aquisição, implantação 

da base e segurança dos dados armazenados.  

 

Tabela 1. Comparativo dos sistemas Even3, JB Festas e Eventos, SOAC e S-Eva (o protótipo implementado 

neste trabalho final de curso. 

 Even 3 
JB Festas e 

Eventos 
SOAC S-Eva 

Licença Parcialmente gratuita Pago Livre Livre 
Plataforma Multiplataforma Windows Multiplataforma Multiplataforma 

Tipo de Evento Eventos acadêmicos 
Eventos não-
acadêmicos 

Conferências Eventos 
acadêmicos 

Modelo 
Suporte estruturado, 

igual para todo 
evento. 

Suporte estruturado, 
igual para todo 

evento. 

Suporte 
estruturado, igual 
para todo evento. 

Cada tipo de 
evento tem 

estrutura própria. 
Integração com 
Redes Sociais 

Não Não Não Sim 

  

De acordo com a Tabela 1, a solução proposta cumpre todas as características 

desejáveis para um sistema de eventos acadêmicos, modelando individualmente cada 

atividade de um evento de acordo com sua particularidade e oferecendo suporte às redes 

sociais. Além disso, a solução é proposta dentro da possibilidade de menor custo, sendo 

gratuita e multiplataforma. 

Os requisitos foram destacados de acordo com a viabilidade comercial, solução 

computacional e integração com ferramentas já existentes. Dentre os requisitos comparados 

destacam-se os requisitos tipo de licença e plataforma de implementação como os requisitos 

que mais afetam o custo financeiro da solução. Do ponto de vista de desenvolvimento de 

software livre a licença deve ser gratuita e a implementação multiplataforma, de modo que 

mais usuários tenham acesso ao sistema e que novas funcionalidades possam ser adicionadas 

à solução com seu uso no dia-a-dia. Por outro lado, quanto mais especifico o sistema for para 

um tipo de evento, mais especializadas serão as funcionalidades e menor o número de 

usuários. Um sistema genérico, que possa ser usado por qualquer evento acadêmico é 

preferível, nesse caso, pois poderá oferecer no início, diversas funcionalidades comuns e 

angariar o maior número de usuários.  

Seguindo este raciocínio, a melhor solução possível seria a implementação de um 

sistema de eventos acadêmicos genéricos que pudesse ser usado tanto para conferências 

científicas como para semanas acadêmicas ou confraternizações de formandos. Nenhum dos 

sistemas analisados implementa uma solução genérica, ao contrário, são todos sistemas 
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especializados. Outro ponto relevante para a promoção de um evento acadêmico é a sua 

publicidade e há de se notar que nenhum dos sistemas analisados possui integração com redes 

sociais, um requisito incorporado e implementado na solução desse trabalho. 

 

 

2.5 REQUISITOS PARA UM SISTEMA DE GESTÃO DE EVENTOS ACA DÊMICOS   

 

Ao estudar os requisitos elicitados para os sistemas Even3, JB Festas e Eventos e 

SOAC foi realizada uma combinação com as demandas identificadas durante a primeira 

Semana da Computação do INFES/UFF. O resultado é uma lista de requisitos para um 

sistema genérico o suficiente para lidar com qualquer evento, onde um dos requisitos é a 

integração com redes sociais. Dessa forma os requisitos podem ser listados como: 

1. Um usuário pode ser um espectador que pode se cadastrar em uma ou mais atividades 

de um determinado evento. 

a. Um usuário pode ser um apresentador que participa de atividade como 

palestrante, sendo que todas as suas participações geram um certificado para 

efeito de futuras comprovações. 

b. O sistema precisa apresentar informações do palestrante incluindo seu 

histórico profissional, e resumo lattes (quando houver). 

c. Um usuário pode ser um administrador que tem por atribuição cadastrar 

eventos acadêmicos e suas informações.  

2. Os usuários do tipo espectador, palestrante ou administrador poderão previamente 

formular perguntas que poderão ser feitas em um DEBATE de tipo ABERTO.  

3. Uma atividade pode estar ATIVA ou ser CANCELADA. 

a. Toda atividade por padrão em seu cadastro ocorre no mesmo endereço que o 

evento está cadastrado sendo que é possível o administrador mudar o endereço 

da atividade a qualquer momento. 

b. Uma atividade pode demandar materiais para sua realização, tais como pen-

drives, canetas, etc. Esses materiais são requisitados e recebidos pelo evento. 

c. O cadastro de atividade deve gerar uma lauda contendo impressões a respeito 

do tema discutido, inclui informações como nome da atividade, data e hora da 

atividade, uma breve descrição, além da quantidade de vagas que a atividade 

comporta e um link para a sua página web. 
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4. Uma atividade pode ser um CURSO, DEBATE ABERTO ou DEBATE FECHADO, 

onde no curso o espectador precisa ter um conhecimento prévio (pré-requisito). Um 

debate aberto é uma PALESTRA, PAINEL ou ENCONTRO enquanto um debate 

fechado é uma MESA REDONDA ou CONFERÊNCIA. 

a. Um DEBATE ABERTO é um encontro acadêmico que acontece quando 

pessoas da mesma categoria profissional debatem temas relevantes, atuais e 

polêmicos de suas áreas de atuação, e o público tem direito de formular 

perguntas aos expositores ou não. 

b. Um DEBATE FECHADO é uma reunião clássica, preparada e conduzida por 

um coordenador, que funciona como elemento moderador, orientando a 

discussão para que ela se mantenha sempre em torno do tema principal.  

c. Um CURSO que consiste no detalhamento de determinado assunto ou conjunto 

de temas com o foco de “treinar” ou “ensinar a fazer”. Ele é ministrador por 

pessoas normalmente com formação acadêmica que procuram passar seu 

conhecimento aos participantes.  

5. O sistema deve manter os dados do EVENTO, que incluem data e hora de ocorrência, 

endereço do evento e todos os usuários participam de atividade. 

a. Cada evento possui um endereço de página web, onde estão informações 

relevantes aos participantes.  

b. Um evento pode estar PENDENTE caso ainda não tenha começado, ATIVO 

caso esteja ocorrendo, CANCELADO caso tenha sido descontinuado, ou ainda 

FINALIZADO caso tenha terminado. 

c. Os eventos devem possuir CNPJ, para separar aquisições de materiais com 

nota fiscal. 

6. Um evento poderá ser um CONGRESSO, FORUM ou um SIMPOSIO.  

a. Um congresso é um evento de âmbito regional, nacional ou internacional, que 

em geral tem duração de 3 ou mais dias. Um congresso reúne participantes de 

uma comunidade científica ou profissional ampla. 

b. Em geral, em um congresso, há uma discussão aberta entre a plateia e o 

palestrante, sendo que tudo o que acontece no congresso é relatado e 

transformado em um documento final (ata do congresso).  

c. Uma semana acadêmica é uma reunião de especialistas em determinada área 

do conhecimento a apresentação de pesquisas e estudos científicos. Geralmente 
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contam com a presença de palestrantes convidados e apresentações na forma 

oral ou visual.  

i. Uma semana acadêmica podem ser categorizadas com uma semana 

acadêmica TÉCNICA, CIENTÍFICA ou ESTUDANTIL. 

ii.  As apresentações de uma semana acadêmica demandam da aprovação 

da comissão organizadora do evento. 

d. Um fórum é um tipo de reunião menos técnica cujo objetivo é conseguir a 

participação de um público numeroso. Portanto é uma reunião menos formal 

em que há um livre debate de idéias com interação maior entre palestrante e 

público, baseada na busca da participação da platéia, com um conjunto de 

regras (regulamento do fórum). Pode ter a duração de um ou mais dias.  

e. Um simpósio é uma reunião para a discussão de um determinado tema, na qual 

não são apresentadas as conclusões de uma pesquisa, mas sim impressões 

sobre um determinado assunto que é colocado em debate.  Vários oradores 

debatem o tema na mesa, podendo contar com a participação do auditório. Tem 

por característica fundamental ser diferente da mesa-redonda, pois no simpósio 

os expositores não debatem entre si os temas apresentados. 

 

Além destes requisitos, um requisito adicional deve ser cumprido isto é, a solução 

deve possibilitar que um usuário utilize o sistema sem se cadastrar e que também possa 

divulgar o evento científico, de forma que: 

• Qualquer usuário deve poder entrar no sistema, visualizar as atividades, se inscrever 

nas atividades sem se cadastrar diretamente no sistema. Essa autenticação dever ser 

realizada por um agente externo. 

• Qualquer usuário pode divulgar sua participação em um evento nas redes sociais, 

aproveitando-se do sistema de cadastro anterior. 

 

2.6 PROJETO DE BASES DE DADOS 

 

A necessidade de se armazenamento e manutenção de dados é parte fundamental deste 

trabalho de conclusão de curso. Portanto, o papel de controlar o acesso aos dados, manter os 

dados em disco, permitir acesso rápido a memória principal, entre outras funcionalidades 

indicam que é indispensável o uso de sistema gerenciador de bases de dados (SGBD), que é 



14 

 

responsável pelo acesso, manipulação e organização dos dados, o que permite que a camada 

de aplicação seja desacoplada destas funcionalidades. 

Para atender as necessidades de um sistema de gestão de eventos acadêmicos, como o 

perfil S-Eva, é necessário cumprir com uma sequência de passos que começa com os 

requisitos elicitados na seção 2.5. Essa sequência de passos apresenta-se na forma do 

Algoritmo 1, onde todas as etapas devem cumpridas para evitar falhas na base de dados. 

 

Algoritmo 1. Projeto de Bases de Dados 

Entrada:  Requisitos elicitados 
Saída:  Base de dados estruturada de acordo com o modelo r elacional. 
 
INÍCIO 
1. Elaborar o diagrama de Entidade-Relacionamento p ara requisitos 

1.1 Validar o diagrama de entidade e relacionamento  
2. Mapear o diagrama ER para um diagrama relacional . 

2.1 Definir a ordem da Normalização {1FN, 2FN, 3FN} . 
2.2 Normalizar o diagrama relacional para cada orde m. 

3. Instanciar o diagrama relacional por meio de tab elas 
3.1 Povoar e testar as tabelas com scripts em SQL. 

FIM 
 

No caso particular dos sistemas de gestão de eventos acadêmicos, foram elicitados os 

requisitos de acordo com a metodologia destacada no início deste capítulo, de forma que os 

requisitos levantados estão resumidos no Capítulo 2. Ao empregarmos a lista de requisitos 

como entrada, o primeiro passo do Algoritmo 1 é transformar estes requisitos em uma 

representação do diagrama Entidade-Relacionamento (ER). O diagrama é baseado na notação 

definida para o Modelo Entidade-Relacionamento (MER) que consiste basicamente de cinco 

elementos, a saber, Tipos-Entidade, Tipos-Relacionamento, Atributos, Especialização ou 

Generalização e Agregação. A partir destes cinco elementos quaisquer requisitos podem ser 

representados como um diagrama. Existem diversas notações para o MER, porém neste 

trabalho a notação adotada [8] se assemelha a notação Unified Modelling Language (UML). 

Exemplos de tipos-entidade incluem entidades fortes e fracas, enquanto exemplos de tipo-

relacionamento incluem relacionamentos totais ou parciais, de grau unário, binário ou ternário 

e com cardinalidades 1:1, 1:n, n:1 ou m:n.  

A validação do diagrama ER pode ser feita através da checagem dos requisitos e da 

interpretação da notação. O próximo passo do algoritmo, então, é o mapeamento do diagrama 

ER para um diagrama relacional. Ao contrário do modelo ER que é um modelo puramente 

lógico e abstrato, o modelo relacional representa diretamente as tabelas da base de dados por 
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meio de extensão de teoria de conjuntos e com base em uma teoria algébrica denominada 

álgebra relacional [10]. O mapeamento do diagrama ER para o diagrama relacional pode ser 

feito mapeando-se individualmente os cinco elementos do modelo ER de acordo com um 

conjunto pré-fixado de regras [8]. Após o mapeamento, as relações (tabelas) geradas podem 

não ser as mais adequadas para serem diretamente implementadas no SGBD, pois, 

idealmente, o objetivo é a obtenção de um ambiente com o mínimo possível de redundância 

controlada e controle estrito sobre as restrições de integridade das tabelas. 

A normalização do diagrama relacional dá garantias para a obtenção da redundância 

controlada e manutenção das restrições de integridade. No entanto, existem diversas formas 

de normalização, de onde destacam-se a primeira forma normal (1FN), a segunda forma 

normal (2FN) e a terceira forma normal (3FN). A 1FN garante que todos os atributos das 

tabelas são atômicos, i.e. assumem um único valor para cada entrada (tupla) da relação. A 

2FN garante que todos os atributos dependem funcionalmente da totalidade da chave primária 

da relação, i.e. não existe um atributo em uma tabela que dependa de apenas um “pedaço” da 

chave-primária pois nesse caso a tabela poderia ser reduzida e outra relação surgiria dessa 

dependência. Por sua vez, a 3FN garante que não existe nenhum atributo em uma relação que 

não depende exclusivamente da chave primária. Repare que existe uma relação hierárquica 

entre as formas normais, i.e. 1FN ⊆ 2FN ⊆ 3FN. Outras formas de normalização superiores 

fogem do escopo deste trabalho. 

As relações normalizadas podem ser diretamente instanciadas como tabelas no SGBD 

através do comando CREATE TABLE. É usual e importante povoar essas tabelas com dados 

fictícios para teste e validação das tabelas, pois, embora o diagrama ER tenha sido validado, 

não é possível realizar o teste inverso (recuperar o diagrama ER a partir do diagrama 

relacional). Dessa forma a validação é feita por scripts de consultas que testam a saída da base 

de dados com relação a respostas esperadas. 

  

2.7 DESENVOLVIMENTO  WEB USANDO FRAMEWORK DE COMPONENTES  

 

 Um framework é um conjunto de componentes, desenvolvidas em uma determinada 

linguagem de programação que facilitam o trabalho do programador do sistema [28]. 

Frameworks modernos são geralmente orientados a objetos [1,28] e permitem agilizar o 

desenvolvimento de sistemas e o reuso de funcionalidades em um nível elevado de 
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granularidade. Diversos frameworks php são de disponibilidade e suporte gratuitos, o que faz 

dessas ferramentas candidatas naturais a serem empregadas neste trabalho.  

A linguagem php executa ou interpreta scripts embutidos em uma estrutura de código, 

logo permite uma maior comunicação entre páginas e torna aplicações web mais dinâmicas 

[32]. Um framework php requer o uso de um servidor web, por exemplo o Apache, que é o 

responsável por receber e enviar as requisições HTTP entre o cliente e a aplicação [33]. O php 

fica com a responsabilidade de interpretar o que foi pedido pelo cliente, e se necessário 

comunicar-se com o SGBD, que manipula os dados em disco. 

Essas características são as mesmas de sistemas onde um processo cliente envia 

pedidos para o servidor que, por sua vez, recebe, processa e retorna o pedido do cliente, os 

chamados sistemas em arquitetura cliente/servidor [8]. Uma vez que os frameworks php 

operam sob essa arquitetura, onde torna-se possível implementar a solução proposta de acordo 

com o padrão Model-View-Controller (MVC). A Figura 4 ilustra como esse paradigma 

possibilita o desenvolvimento de uma solução web que usa recursos do SGBD MySQL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Arquitetura de referência MVC. 

 

 O modelo MVC implica que a implementação deve seguir o paradigma orientado a 

objetos e dividir sua estrutura entre modelo (Model), visualização (View) e controle 

(Controller). A camada de visualização é a parte responsável em interagir como o usuário 

(front-end), que inclui os arquivos .html, .js, .css entre outros que atuam na interface do 

usuário. A camada de controle é composta de um conjunto de classes e métodos que tem por 

objetivo conter todas as regras de negocio do projeto (back-end) [8]. Ela recebe todas as 

chamadas da camada de visualização, interpreta o que deve ser feito e se comunica com a 

camada de modelo [34].  

Servidor Web (Apache) 

Controlle

View Model 

SGBD MySQL 

Tabelas 
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A camada de modelo inclui classes exclusivamente responsáveis por intermediar a 

comunicação da camada controle e as tabelas do SGBD. Portanto, nenhuma camada pode 

acessar diretamente o banco de dados, a não ser por meio da camada modelo. Dessa forma, 

cada camada é independente entre si, o que torna a manutenção do projeto mais fácil e 

minimiza a possibilidade de falhas generalizadas.  

Neste capítulo foi realizada uma revisão de trabalhos de gestão de eventos acadêmicos 

relacionados à nossa proposta. Também foram apresentados os conceitos fundamentais para o 

desenvolvimento da solução proposta, tais como o desenvolvimento do projeto de banco de 

dados e a descrição da arquitetura do framework php que será empregado na sequência. O 

próximo capítulo irá empregar esses conceitos para a efetiva implementação do protótipo S-

EVA. 
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3  S-EVA: UM SISTEMA PARA EVENTOS ACADÊMICOS   

 

Neste capítulo discutiram-se os diversos aspectos que cercam o desenvolvimento do 

sistema de gestão de eventos acadêmicos e propomos a implementação de um protótipo que 

implementa essas funcionalidades, o S-Eva. O sistema S-Eva tem por objetivo auxiliar as 

atividades de produção e gestão de eventos acadêmicos baseado na premissa que cada 

atividade a ser realizada em um evento acadêmico apresenta informações e características 

particulares. 

O sistema possui características como permitir que o usuário se autentique por meio da 

sua conta do Facebook®, evitando que o mesmo tenha o retrabalho de fornecer informações 

que se encontram disponíveis no próprio servidor da rede social. Além de permitir aos 

usuários do sistema se inscrever em eventos e suas respectivas atividades, ele também permite 

aos administradores do evento cadastrar atividades bem como gerar relatórios que auxiliam no 

controle e apresentam visões particulares relativas a partes do evento. 

 

3.1 DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAMENTO 

 

A Figura 5 mostra o diagrama Entidade-Relacionamento completo para o sistema S-

Eva. Considerando a lista de requisitos detalhada no Capítulo 2, a primeira entidade 

identificada foi “Usuário” que foi diagramada como uma especialização parcial e sobreposta, 

pois um usuário do sistema pode ser um usuário básico ou especializado, como administrador 

ou organizador, sendo que um usuário pode ter mais de um perfil, e.g. um usuário pode ser 

organizador de um evento e ministrar uma atividade no evento administrado. O tipo-entidade 

entidade “Usuário” deve possuir uma chave que a identifique univocamente, como, por 

exemplo, seu identificador do próprio Facebook®. Repare que os atributos especializados de 

apresentador, como “curriculum lattes” e “resumo de vida”, não cabem ao organizador, que 

possui apenas os atributos “dados de empresa”, “ cargo” e “quantidade de eventos 

administrados” que é obtido pela contagem de eventos que ele administrou.  

 O tipo-entidade “Evento” é uma generalização total e disjunta de tipos-entidade 

“Fórum”, “ Congresso”, “ Simpósio” e “Semana Acadêmica”, podendo ser generalizado em 

apenas uma destas categorias. Repare que os atributos “nome”, “ edição” e “CNPJ” juntos e ao 

mesmo tempo formam a chave primária de Evento. A generalização total e disjunta de 

“Atividade” inclui herança para os tipos-entidade “Deb. Aberto” (Debate Abeto), “Deb. Fe- 
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Figura 5. Diagrama Entidade-Relacionamento para requisitos da Seção 2.5. 

 

 



20 

 

chado” (Debate Fechado) e “Curso”. Repare que existe um tipo-relacionamento ternário entre 

“Usuário”, “ Atividade” e “Evento” que ocorre simultaneamente e ao mesmo tempo. No 

entanto, o produto deste tipo-relacionamento não pode ser relacionado com outro tipo-

entidade o que demanda uma agregação sobre estas mesmas três entidades e o relacionamento 

ternário. A agregação foi chamada de “Participação”. E o seu principal objetivo é possibilitar 

um relacionamento entre relacionamentos. Dessa forma, torna-se possível relacionar a 

agregação com o tipo-entidade “Material” que contém as informações dos materiais utilizados 

no evento. 

 O tipo-entidade “Usuário” relaciona-se com “Deb. Fechado” e o atributo deste 

relacionamento permite a identificação do mediador da atividade. Um raciocínio análogo é 

empregado para o relacionamento entre “Administrador” e “Evento”, cujo atributo de 

relacionamento armazena a data de criação do evento. Da mesma forma, o relacionamento 

entre “Apresentador” e “Atividade” gera um certificado que é capturado pelo atributo de 

relacionamento. O relacionamento entre “Usuário” e “Debate Aberto” inclui as perguntas 

realizadas por usuários em debates abertos, que são representadas pelo atributo do 

relacionamento. Finalmente, os tipos-entidade “Atividade” e “Evento” possuem dois 

relacionamentos binários com o tipo-entidade fraco “Endereço”, que armazena tanto os dados 

de endereço dos eventos quanto das atividades, visto que estes podem ser em lugares 

distintos.  

 

3.2 MAPEAMENTO  

 

O modelo apresentado a seguir contém todas as relações mapeadas do diagrama ER 

bem como sua devida normalização. Abaixo está o mapeamento das entidades Usuário, 

Apresentador e Administrador. Como não existe atributo não atômico e dependência 

funcional de atributos para com outra parte da chave primária, as relaçoes 1, 2 e 3 já estão na 

1FN e 2FN. 

 

 

1. Usuário (IdFace, PrimeiroNome, MeioNome, UltimoNome, Email); 

 

2. Apresentador (IdFace, Lattes, ResumoVida); 

1ª Forma Normal 
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3. Administrador (IdFace, Empresa, Cargo); 

A chave primária da relação Atividade é link que está definido em um domínio string. 

Portanto, para melhorar a busca nos registros e indexação, foi necessário realizar um 

mapeamento entre link (que passar a ser atributo UNIQUE) e o campo identificador chamado 

“IdAtividade”, ficando assim: 

 

4. Atividade (Link, Nome, Data, Hora, Descrição, Status ,Vagas); 

 

 

 

4. Atividade (IdAtividade, Nome, Data, Hora, Descrição, Link ,Status ,Vagas); 

 

      Atributo Adicionado                                          UNIQUE 

 

As relações que são especializações de Atividade herdam sua chave primária, de forma 

que: 

 

4. Atividade (IdAtividade, Nome, Data, Hora, Descrição, Link, Status, Vagas); 

 

 

 

5. DebAberto (IdAtividade, TpDebAberto); 

 

6. DebFechado (IdAtividade, TpDebFechado); 

 

7. Curso (IdAtividade, ConhecimentoPrevio); 

 

A chave primária da relação Evento é composta por Nome, Edição e CNPJ. Portanto 

para melhorar a busca nos registros e indexação foi adicionado um atributo identificador 

artificial chamado ”IdEvento”. Esse raciocínio é análogo ao atributo IdAtividade que foi 

criado para a relação 4. 

 

1 e 2ª Forma Normal 

1ª e 2ª Forma Normal 

1 e 2ª Forma Normal 

1 e 2ª Forma Normal 
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8. Evento (Nome, Edição, CNPJ, Descrição, Status, Inicio, Fim, DtUploadMat, Ambito, Area, 

LinkEvento); 

 

 

8. Evento (IdEvento, Nome, Edição, CNPJ, Descrição, Status, Inicio, Fim, DtUploadMat, 

Ambito, Area, LinkEvento); 

 

O mapeamento da hierarquia de Evento é dado por: 

 

 

 

8. Evento (IdEvento, Nome, Edição, CNPJ, Descrição, Status, Inicio, Fim, DtUploadMat, 

Ambito, Area, LinkEvento); 

 

As relações inferiores a Usuário herda a chave primaria da relação superior, logo 

ficaria assim: 

 

9. Fórum (IdEvento, Regulamento, Conclusão); 

 

10. Congresso (IdEvento, Ata); 

 

11. Simpósio (IdEvento, Impressão); 

 

12. SemanaAcademica (IdEvento, NumAtividade, Categoria); 

 

O mapeamento do relacionamento de Usuário que participa de Atividade e gera a 

relação “UsuarioParticipaAtividade” recebe as chaves das relações “Usuário” e “Atividade”, 

ficando assim: 

 

1. Usuário (IdFace, PrimeiroNome, MeioNome, UltimoNome, Email); 

 

13. UsuarioParticipaAtividade (IdFace, IdAtividade, Certificado); 

 

1ª e 2ª Forma Normal 

1ª e 2ª Forma Normal 

1ª e 2ª Forma Normal 
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4. Atividade (IdAtividade, Nome, Data, Hora, Descrição, Link ,Status ,Vagas); 

 

O mapeamento de Usuário que participa de Evento no relacionamento ternário que 

gera a relação “UsuarioParticipaEvento” recebe as chaves das relações “Usuário” e “Evento”, 

de forma que: 

 

 

1. Usuário (IdFace, PrimeiroNome, MeioNome, UltimoNome, Email); 

 

14. UsuarioParticipaEvento (IdFace, IdEvento, Certificado); 

 

8. Evento (IdEvento, Nome, Edição, CNPJ, Descrição, Status, Inicio, Fim, DtUploadMat, 

Ambito, Area, LinkEvento); 

 

 

O mapeamento do relacionamento ternário por Atividade de um evento Evento gera a 

relação “AtividadeParticipaEvento” recebe as chaves das relações “Usuário” e “Evento”, 

ficando assim: 

 

 4. Atividade (IdAtividade, Nome, Data, Hora, Descrição, Link, Status, Vagas); 

 

15. AtividadeParticipaEvento (IdAtividade, IdEvento); 

 

8. Evento (IdEvento, Nome, Edição, CNPJ, Descrição, Status, Inicio, Fim, DtUploadMat, 

Ambito, Area, LinkEvento); 

 

Finalmente a agregação “Participação” é mapeada em uma relação, recebendo as 

chaves das relações “Usuário”, “Evento” e “Atividade” ficando com a chave primária 

composta de IdFace, IdAtividade, IdEvento. Usando um raciocínio análogo ao que foi 

realizado para com os atributos IdAtividade e IdEvento, foi criada a chave primária mapeada 

IdParticipação: 

 

 

1ª e 2ª Forma Normal 

1ª e 2ª Forma Normal 

1ª e 2ª Forma Normal 
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Participacao (IdParticipação, IdFace,IdAtividade,IdEvento); 

 

O mapeamento do relacionamento entre Participação e Material gera a relação 

“ParticipaRequerMaterial” recebe as chaves das relações “Participacao” e “Material”, de 

forma que: 

 

 

17. Material (SKU, Nome, UnidMedida, Preço, Descrição); 

 

18. ParticipacaoRequerMaterial (IdParticipação, SKU, Quantidade, NotaFiscal); 

 

16. Participacao (IdParticipação, IdFace,IdAtividade,IdEvento); 

 

A relação “AdminstradorCriaEvento” recebe as chaves das relações “Administrador” e 

“Evento”, ficando assim: 

 

 1. Administrador (IdFace, Empresa, Cargo, QuantEvAdmin); 

 

19. UsuarioCriaEvento (idFace, IdEvento); 

 

8. Evento (IdEvento, Nome, Edição, CNPJ, Descrição, Status, Inicio, Fim, DtUploadMat, 

Ambito, Area, LinkEvento); 

 

 O mapeamento de Usuário que realiza uma pergunta gera a relação 

“UsuarioQuestionaDebAberto” que recebe as chaves das relações “Usuário” e “DebAberto”, 

ficando assim: 

 

1. Usuário (IdFace, PrimeiroNome, MeioNome, UltimoNome, Email); 

 

20. UsuarioQuestionaDebAberto (idFace, IdAtividade, Pergunta); 

 

5. DebAberto(IdAtividade, TpDebAberto); 

 

1ª e 2ª Forma Normal 

1ª e 2ª Forma Normal 

1ª e 2ª Forma Normal 
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O mapeamento do tipo-relacionamento Usuário que media Debate Fechado (com 

cardinalidade 1:n) gera a relação “DebFechado” que recebe a chave-primária da relação 

“Usuário”, quando houver necessidade de mediação, de forma que: 

 

 

 

1. Usuário (IdFace, PrimeiroNome, MeioNome, UltimoNome, Email); 

  

6. DebFechado(IdAtividade, IdFace, TpDebFechado); 

 

O mapeamento do relacionamento Apresentador que apresenta uma Atividade (com 

cardinalidade n:m), gera a relação “ApresentadorApresentaAtividade” que recebe as chaves 

das relações “Apresentador” e “Atividade”, ficando assim : 

 

 

2. Apresentador (IdFace, Lattes, ResumoVida); 

 

21. ApresentadorApresentaAtividade(IdFace, IdAtividade, Certificado); 

 

4. Atividade (IdAtividade, Nome, Data, Hora, Descrição, Link, Status, Vagas); 

 

O mapeamento das relações de Endereco de Evento e Atividade é o mapeamento mais 

delicado. De uma forma direta foi possível mapear: 

                

1. EventoTemEndereco (IdEvento, Endereco { Cep, Rua, Numero, Bairro, Complemento}); 

 

 

22. Evento (IdEvento, Nome, Edição, CNPJ, Descrição, Status, Inicio, Fim, DtUploadMat, 

Ambito, Area, LinkEvento); 

 

  

 Repare que a relação 22 não está na 1FN, pois existem atributos multivalorados. A 

normalização para a 1FN gera a seguinte relação: 

1ª e 2ª Forma Normal 

1ª e 2ª Forma Normal 
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EventoEndereco (IdEvento, Cep, Rua, Numero, Bairro, Complemento) 

 

Repare que, por outro lado, o mapeamento de Atividade que ocorre em Endereco gera 

a relação: 

 

 

23. AtividadeOcorreEndereco (IdAtividade, Endereco {Cep, Rua, Numero, Bairro, 

Complemento}); 

 

4. Atividade (IdAtividade, Nome, Data, Hora, Descrição, Link, Status, Vagas); 

 

 Após a normalização para a primeira forma normal tem-se: 

 

AtividadeEndereco (IdAtividade, Cep, Rua, Numero, Bairro, Complemento); 

 

Ambas as relações AtividadeEndereco e EventoEndereco não se encontram na 2FN, 

pois os atributos Rua, Numero, Bairro e Complemento dependem de apenas parte da chave 

primaria. Portanto, após a normalização de segunda ordem para as relações 22 e 23 e o 

mapeamento da chave primária composta de Cep, Rua e Numero em IdEndereco, tem-se: 

 

 

 

22. EventoTemEndereco (IdEvento, IdEndereco); 

 

23. AtividadeOcorreEndereco (IdAtividade, IdEndereco); 

 

24. Endereco (idEndereco, Cep, Rua, Numero, Bairro, Complemento); 

                

  Finalmente, após uma última análise, é possível perceber que todas as relações [1-24] 

não apresentam dependência funcional de atributos com relação a outros atributos da mesma 

relação que não a totalidade da chave primária. Isso implica que as relações [1-24] se 

1ª e 2ª Forma Normal 
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encontram normalizadas na 1FN, 2FN e 3FN. Normalizações de ordem mais alta fogem do 

escopo deste projeto. 

 Um último problema que se apresenta é por conta de uma “restrição” prática do 

mundo real. Embora, teoricamente, as empresas emitam notas fiscais para cada item 

comprado por uma pessoa em uma atividade de um evento (inclusive a mesma serve como 

demonstrativo fiscal e legal), na prática muitas empresas restringem o número/quantidade de 

notas fiscais emitidas por produtos/serviços. Portanto, uma solução de contorno aqui é criar 

uma relação auxiliar que agrupe as compras de atividade por nota fiscal, como se segue: 

    

25. AtividadeRequerMaterial (idAtividade, SKU, Quantidade, NotaFiscal); 

  

Repare que essa relação está fora do mapeamento da modelagem, mas é necessária 

para contornar o problema de mundo real e será usada para uma consulta específica detalhada 

na Seção 3.4. Os atributos NotaFiscal das relações 25 e 18 são do tipo UNIQUE e um 

procedimento na forma de uma trigger  [8,10] é necessário para evitar que duas notas fiscais 

de mesmo número sejam cadastradas nas relações 25 e 18 ao mesmo tempo.  

A seguir estão listadas todas as relações geradas a partir do mapeamento do modelo 

ER e de sua normalização. As setas indicam as restrições de integridade referencial. A Figura 

6 ilustra o diagrama relacional associado às relações normalizadas. 
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1. Usuário (IdFace, PrimeiroNome, MeioNome, UltimoNome, Email); 

 

2. Apresentador (IdFace, Lattes, ResumoVida); 

 

3. Administrador (IdFace, Empresa, Cargo,); 

 

4. Atividade (IdAtividade, Nome, Data, Hora, Descrição, Link, Status, Vagas); 

 

5. DebAberto (IdAtividade, TpDebAberto); 

 

6. DebFechado (IdAtividade, IdFace, TpDebFechado); 

 

7. Curso (IdAtividade, ConhecimentoPrevio); 

 

 

8. Evento (IdEvento, Nome, Edição, CNPJ, Descrição, Status, Inicio, Fim, DtUploadMat,  

 

Ambito, Area, LinkEvento); 

 

9. Fórum (IdEvento, Regulamento, Conclusão); 

 

10.Congresso (IdEvento, Ata); 

 

11.Simpósio (IdEvento, Impressão); 

 

12.SemanaAcademica (IdEvento, Categoria); 

 

13.UsuarioParticipaAtividade (IdFace,IdAtividade, Certificado); 

 

14.UsuarioParticipaEvento (IdFace,IdEvento, Certificado); 

 

15.AtividadeParticipaEvento (IdAtividade, IdEvento); 

 

16.Participacao (IdParticipacao, IdFace,IdAtividade,IdEvento); 

 

17.Material (SKU, Nome, UnidMedida, Preço, Descrição); 

 

18.ParticipacaoRequerMaterial (IdParticipação, SKU, Quantidade, NotaFiscal); 

 

19.UsuarioCriaEvento (idFace, IdEvento); 

 

20.UsuarioQuestionaDebAberto (idFace, IdAtividade, Pergunta); 

 

21.ApresentadorApresentaAtividade (IdFace, IdAtividade, Certificado); 

 

22.EventoTemEndereco (IdEvento, IdEndereco); 

 

23.AtividadeTemEndereco (IdAtividade, IdEndereco); 

 

24.Endereco (IdEndereco, Cep, Rua, Numero, Bairro, Complemento); 

25.AtividadeRequerMaterial (IdAtividade, SKU, Quantidade, NotaFiscal); 



 

Figura 6. Figura 6. Diagrama de relações simplificado do protótipo S-Eva.
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Eva. 
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3.3 IMPLEMENTAÇÃO DO PROTÓTIPO S-EVA 

 

Para desenvolvimento do protótipo S-Eva foi utilizada uma ferramenta de auxílio à 

programação, o framework CodeIgniter versão 3.1 [35]. A ferramenta é uma estrutura que 

permite a reutilização de código, além conter um conjunto de bibliotecas que tornam o 

desenvolvimento web mais rápido. A linguagem programação do framework é o php versão 

5.1 [33] e o SGBD acoplado é o MySQL versão 5.1 [6]. 

O desenvolvimento tem por base os conceitos de arquitetura MVC, ou seja, o sistema 

foi implementado em três camadas separadas e independentes, mas que se comunicam. A 

camada que implementa o modelo (Model), fica responsável por realizar manipulações no 

banco de dados. A camada de controle (Controller) fica responsável por realizar as operações 

referentes às regras de negócios do sistema, enquanto que a camada de visualização (View) 

tem o principal papel de realizar a comunicação entre usuários e sistema. 

A primeira camada a ser implementada é o modelo, uma vez que ela realiza a 

comunicação direta com o SGBD. Nesse ponto, é necessário especializar a classe php 

CI_Model bem como definir as operações de CRUD (Create, Read, Update, Delete) para 

todas as tabelas. Essas classes permitem as operações de inserção, remoção e alteração de 

dados, o que facilita o acesso ao SGBD usando classes como tabelas e seus registros como 

objetos, o que dispensa a manipulação direta das tuplas. Por exemplo, para buscar dados de 

um evento, basta empregar o método .buscar e as tuplas serão recuperadas, i.e. a consulta 

SQL fica “sub-entendida” e é executada pela classe pai “CI_Model” do seguinte modo: 

 

b = Evento.buscar ("nome", "Semana da Computação") 

 

Implica na execução da seguinte query no SGBD: 

 

SELECT *  FROM evento WHERE nome = ‘ Semana da Computação ’; 

 

A camada Controller contém as classes responsáveis por administrar a lógica de 

negócio do sistema, ou seja, definir qual será o comportamento da recuperação de dados com 

relação às requisições da interface gráfica. Assim como foi realizado no nível Model, sendo 
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que basta uma herança de um dos objetos padrão do framework CodeIgniter para implementar 

esse comportamento. 

A camada de visualização (View) é dividida em quatro partes, para manter a 

independência entre diferentes partes da interface. Portanto a visualização é constituída de 

header (cabeçalho), menu, body (corpo), e footer (rodapé). A primeira visualização a ser 

carregada contém o cabeçalho que carrega os códigos .js, .css, entre outros elementos HTML 

válidos. A parte do corpo que contém o menu é carregado em todas as páginas web dinâmicas, 

sendo que o Controller é usado para habilitar ou desabilitar algumas opções. Os dados dos 

objetos são carregados também seguindo as orientações do Controller no corpo da página. 

Finalmente, o rodapé é preenchido e também carrega eventuais scripts úteis à interface. 

Todos os métodos de inserção/atualização/consulta são implementados por meio da 

biblioteca “form_validation”, o que possibilita a validação de quaisquer dados recebidos via 

formulário. Essa validação é baseado em códigos do CodeIgniter, porém expressões regulares 

e máscaras também podem ser usadas. Após a validação os dados, os mesmos são inseridos 

no SGBD pelo Model. 

Na camada de visão, utilizou-se o SDK do Facebook para JavaScript [15,16], que é 

uma biblioteca para acesso a dados disponibilizados pelos servidores do Facebook através de 

uma API. Neste processo de integração, a API do Facebook é acessada e são realizadas várias 

requisições em Java Script para a obtenção de diversas informações sobre usuários ou 

conteúdos de postagens. O código a seguir apresenta uma requisição para coleta de nome e 

outros dados de usuário através da API da rede social usando um script jquery. 

 

<meta  name="viewport"  
        content ="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale =1, 
user-scalable=no" > 
<script  src ="http://code.jquery.com/jquery-1.10.1.min.js" ></script>  
<script>  
    window.fbAsyncInit  = function (){ 
    Facebook={id: "1422121651137034" ,url: "http://localhost/eclipse/eva" }; 
            FB.init({ 
                    appId       :  Facebook.id, 
                    status      :  true, 
                    cookie      :  true,   
                    xfbml       :  true    
            }); 
            FB.getLoginStatus( function (response)  { 
                statusChangeCallback(response); 
            }); 
    }; 
    ( function (d){ var  js,id= 'facebook-
jssdk' ,ref=d.getElementsByTagName( 'script' )[ 0]; if (d.getElementById(id)){ ret
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urn ;}js=d.createElement( 'script' );js.id=id;js.async=true;js.src= "//connect.
facebook.net/en_US/all.js" ;ref.parentNode.insertBefore(js,ref);}(document))
; 
      
$( function (){ 
  $ ( "img" ).click( function (){ 
   FB.login( function (response)  { 
     FB.api( '/me' ,  {fields:  'email,id,username,name' },  function (response)  { 
     $ ( "#loadfbLogin" ).load( 'index.php?fblogin' ,response); 
     $ ( "#nome" ).load(resposta.name); 
     $ ( "#email" ).load(resposta.email); 
     $ ( "#id" ).load(resposta.id); 
     }); 
   },  { 'scope' :  'email' }); 
  }); 
 }); 
     
 function  statusChangeCallback(response)  { 
  console.log( 'statusChangeCallback' ); 
  console.log(response); 
  if  (response.status  === 'connected' )  { 
    // Verifica se foi possível conectar a API  
    testAPI(); 
  }  else  if  (response.status  === 'not_authorized' )  { 
    // Usuário está logado, mas sistema web não está.  
    document.getElementById( 'status' ).innerHTML  = 'Por favor, faça login 
'  + 'na página.' ; 
  }  else  { 
    // O usuário não está logado no Facebook, então não  é possível  
    // saber se a aplicação também está.  
      document.getElementById( 'status' ).innerHTML  = 'Por favor, faça login 
'  +  'no Facebook.' ; 
  } 
 } 
  // Essa função é chamada após o login.  
  function  checkLoginState()  { 
    FB.getLoginStatus( function (response)  { 
      statusChangeCallback(response); 
    }); 
  } 
   
  function  testAPI()  { 
    console.log( 'Bem vindo! Coletando as informações necessárias...  ' ); 
  
    FB.api( '/me' ,  {fields:  'name,email,id' }, function (response)  { 
      console.log( 'Usuário autenticado com sucesso: 
'  + response.name+  response.email+  response.id+  response.picture); 
       
      document.getElementById( 'nome' ).value  = response.name; 
      document.getElementById( 'email' ).value  = response.email; 
      document.getElementById( 'id' ).value  = response.id; 
       document.getElementById( 'status' ).innerHTML  = 
        'Obrigado por usar o '  + response.name  + '!' ; 
    }); 
  } 
</script>  
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O sistema S-Eva resgata os dados do usuário por meio da função em JavaScript 

exemplificada acima e as insere em um formulário que é submetido como a classe login para 

o Controller. Após a autenticação, a View inicia o processo de construção da interface para o 

usuário baseado no Bootstrap do CodeIgniter. 

 

3.4 CONSULTAS 

 

Na Seção 3.2 foi apresentado como ocorreu o processo de mapeamento e 

normalização, cujo objetivo era minimizar a ocorrência de possíveis falhas no projeto. O 

próximo passo a ser realizado, segundo o Algoritmo 1, é a validação e verificação da 

consistência dos dados nas tabelas. Para tal são executadas algumas das consultas mais 

relevantes ao projeto e são gerados os principais relatórios necessários para atender as 

necessidades do sistema.   

A primeira consulta realizada, denominada Consulta Q1, pode ser enunciada como: 

“Quais são os usuários com maior número de participações no Evento cuja chave primária é 

4?” Esta consulta recupera as tuplas de Usuário e Atividade por meio de uma operação de 

junção e os agrupa para aplicar, em seguida, uma função de agregação. De acordo com um 

conjunto de tuplas de teste, é possível exibir uma lista de usuários mais atuantes ordenando-os 

do mais participativo para o menos por meio da seguinte expressão SQL: 

-- 
-- Consultar espectador mais atuante (Consulta Q1) 
-- id_evento = 4 -> I Semana da Computação 
--  

SELECT usuario.id_face, 
      usuario.email, 
      count (atividade.id_atividade)  AS "total"  
FROM participacao 
JOIN usuario  ON participacao.id_face  = usuario.id_face 
JOIN atividade  ON participacao.id_atividade  = atividade.id_atividade 
JOIN evento  ON participacao.id_evento  = evento.id_evento 
WHERE participacao.id_evento  = '4'  
GROUP BY evento.id_evento 
ORDER BY total  DESC; 

 

A figura 7 apresenta a saída da Consulta Q1, cujo usuário de id 114320981996391 

participou de 3 atividade no evento 4. 
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Figura 7. Resultado da Consulta Q1. 

Uma consulta particularmente importante é a recuperação de todos os itens comprados 

para um dado evento, independentemente se foram faturados com nota fiscal individual ou 

por atividade. Pode-se enunciar essa consulta como Consulta Q2: “Qual o valor gasto por 

item comprado para um Evento de chave primária 4?”. Esta consulta envolve o uso de função 

de agregação de soma em duas tabelas “participacao_requer_material” e 

“atividade_requer_material” que precisam ser unidas de alguma forma. A solução encontrada 

foi o uso do operador de união e, finalmente, de agregação o resultado da união pelo atributo 

identificador de item. De forma geral, essa consulta corresponde a seguinte expressão SQL: 

-- Consultar gasto por item por evento (Consulta Q2 ) 
-- id_evento = 4 -> I Semana da Computação 
SELECT  tbf.sku ,  SUM( tbf.Total )  
FROM 
 
( SELECT prm.sku ,  

count ( a.id_atividade )  "Atividades do Item",  

material.preco_material * sum( prm.quantidade )  as  "Total" 
from  participacao_requer_material  prm 
join  material  on  prm.sku =material.sku 
join  participacao  on  prm.id_participacao =participacao.id_participacao 
join  atividade  a on  participacao.id_atividade  = a.id_atividade 
where  participacao.id_evento ='4'  
group  by  ( prm.sku ) 
 
UNION  
 
SELECT prm.sku ,  

count ( a.id_atividade )  "Atividades do Item",  

material.preco_material * sum( prm.quantidade )  as  "Total" 
from  atividade_requer_material  prm 
join  material  on  prm.sku =material.sku 
join  participacao  on  prm.id_atividade =participacao.id_atividade 
join  atividade  a on  prm.id_atividade  = a.id_atividade 
where  participacao.id_evento ='4'  
group  by  ( prm.sku ))  AS tbf 
 
GROUP BY ( tbf.sku )  
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A figura 8 apresenta a saída da Consulta Q2 e mostra que no Evento 4 foram gastos 40 

reais no produto de sku igual 1 e 33 reais no produto de SKU igual a 2. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Resultado da Consulta Q2. 

 

Uma última consulta relevante para validar a consistência dos dados é a Consulta Q3 

que pode ser enunciada como: “Qual a atividade com maior quantidade de participantes de 

um Evento de chave primária 4?”. Essa consulta envolve as tabelas Atividade, Participacao e 

Usuario, onde a quantidade de usuários em atividades é contada. Essa consulta tem a 

dificuldade adicional de recuperar apenas uma (ou nenhuma) tupla que incluirá, 

necessariamente, a atividade com o maior número de participantes dentre todas. Para realizar 

essas duas operações adicionais (ordenação e prioridade) foram usados os operadores ORDER 

BY e LIMIT , padrões no SQL. Repare que a ordenação não foi usada apenas para fins de 

visualização (como na Consulta Q1), mas sim como parte da execução correta da consulta. 

 

-- 
-- Atividade com maior quantidade de participantes( Consulta Q3) 
-- id_evento = 4 -> I Semana da Computação 
--  

SELECT 
       atividade.id_atividade , 

       atividade.nome_atividade , 

       atividade.data_atividade , 

       atividade.hora_atividade , 

       atividade.tp_atividade , count (*) as  "total" 

from  atividade ,participacao ,usuario ,evento 

where  participacao.id_face  = usuario.id_face 

and  participacao.id_atividade  = atividade.id_atividade 

and  participacao.id_evento  = evento.id_evento 

and  participacao.id_evento  = '4'  
group  by  atividade.id_atividade 
order  by  total  desc  

limit  1; 
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A figura 9 mostra o resultado da Consulta Q3, onde a atividade 55 é a atividade com 

maior número de participantes (02 participantes). 

 

 

 

 

 

Figura 9. Resultado da Consulta Q3. 

 

3.5 RELATÓRIOS  

 

A Figura 10 apresentada abaixo ilustra como o sistema dispões três tipos diferentes de 

relatórios que podem ser gerados para qualquer Evento. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Tela Principal para gerar Relatórios. 

 

O Relatório R1 visa sanar uma dificuldade listada no Capítulo 1 e possibilita 

recuperar todos os participantes de um dado evento. Esse relatório é particularmente 

importante para semanas acadêmicas, pois auxilia os organizadores na identificação do 

público-alvo e também possibilita uma análise futura sobre a realização de uma outra edição 

do evento. A implementação do relatório pode ser vista como uma consulta simples em php, 
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que emprega operadores relacionais do SGBD de forma transparente para o usuário. O 

seguinte trecho php executa a consulta para o Relatório R1: 

$this ->db->select ( 'usuario.primeiro_nome, 
                    usuario.ultimo_nome, 
                    atividade.nome_atividade, 
                    atividade.tp_atividade, 
                    evento.id_evento, 
                    evento.nome_evento, 
                    participacao.id_participacao' ); 
$this ->db->from ( 'participacao' ); 
$this ->db->join ('usuario', 'participacao.id_face = usuario.id_face'); 
$this ->db->join ('atividade', 'participacao.id_atividade = atividade.id_atividade'); 
$this ->db->join ('evento', 'participacao.id_evento = evento.id_evento'); 
$this ->db->where ( 'participacao.id_evento = ' . "'"  . $id  . "'"  ); 
$this ->db->order_by ('usuario.primeiro_nome','asc'); 

 

A Figura 11 exibe a o relatório consultado pela interface do protótipo S-EVA para o 

evento “Semana da Biologia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Figura 11. Resultado do Relatório R1 sobre todos os participantes de um dado evento. 

 

Um segundo relatório particularmente importante para o monitoramento das atividades 

de um evento é o Relatório R2. Este relatório recupera a quantidade de participantes por 

atividade de um dado evento e disponibiliza uma visão global da taxa de ocupação das 

atividades dentro de um evento. O seguinte trecho de código php implementa a solução da 

consulta, onde a expressão SQL é transparente: 
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$this -> db-> select  (  'atividade.id_atividade, 
                        atividade.nome_atividade, 
                        atividade.data_atividade,                        
                        atividade.hora_atividade, 
                        atividade.tp_atividade, count(*) as "total"' ); 
$this -> db-> from  (  'atividade,participacao,usuario,evento' ); 
$this -> db-> where  (  'participacao.id_face = usuario.id_face' );  $this -> db-
>where  (  'participacao.id_atividade = atividade.id_atividade' ); 
$this -> db-> where  (  'participacao.id_evento = evento.id_evento' );  $this -> db-
>where  (  'participacao.id_evento = ' .  "'"  .  $id  .  "'"  );  $this -> db-
>group_by ( 'atividade.id_atividade');  

 

A Figura 12 exibe a o relatório consultado pela interface do protótipo S-EVA para o 

evento “Semana da Biologia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Resultado do Relatório R2 sobre a quantidade de participantes por atividade em um dado evento. 

 

3.6 INTERFACE  

  

O fluxograma da Figura 13 representa, de maneira geral, os processos que são 

acionados para que um usuário do sistema possa realizar uma inscrição em uma Atividade. 

Primeiramente o usuário realiza o processo de autenticação. O sistema resgata os seus dados 
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da API do Facebook e o leva a página principal (Home), onde ele pode acessar todas as 

funcionalidades do sistema. Seguindo o fluxo da Figura 13, quando o usuário selecionar um 

Evento, as atividades serão listadas e o usuário poderá realizar a inscrição na atividade 

desejada. Ao concluir a inscrição na atividade, a tela de listagem de eventos será exibida 

novamente ao usuário. Este fluxograma é análogo a maioria dos procedimentos que podem 

ser realizados no sistema, tais como a geração de relatórios e cadastro de eventos/atividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Fluxograma de uso da interface do protótipo S-Eva. 

 

Para que o usuário administrador realize a alteração/cadastro de dados de um evento, o 

mesmo deve acessar a página principal do sistema e realizar login (seguindo as orientações do 

fluxograma da Figura 13. Caso o usuário não possua conta ou nunca tenha acessado o S-Eva, 

a tela da Figura 14 será exibida, informando ao usuário que seus dados do Facebook serão 

usados para autenticação. 

 
Figura 14. Confirmação de uso de dados pela API do Facebook. 

Efetuar Login 

Acessar Sistema 

(Home) 

Inscrever-se em Atividade 

Possui Facebook? 

Listar Evento 

Listar Evento 

Listar Evento 

Não 
Sim 

API Facebook 
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 A Figura 15 mostra o protótipo logo após o processo de autenticação. Essa interface 

permite ao administrador manter os dados relativos à gestão dos eventos acadêmicos 

desejados. Portanto, para realizar o cadastro de uma atividade o administrador deve clicar no 

menu lateral da opção “Eventos” que lista os eventos disponíveis no sistema.  

 
Figura 15. Página principal do protótipo S-Eva (Home). 

 

 
Figura 16. Página de atualização/cadastro de novo Evento no S-Eva. 

 

A interface da Figura 16 contém o formulário de dados do sistema. O raciocínio 

empregado na construção da Figura 16 é o mesmo usado para o cadastro/atualização de 
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quaisquer atividades e também para o lançamento das notas fiscais. Os dados do formulário 

estão sujeitos a um filtro antes de serem inseridos no BD. O administrador pode navegar entre 

as funcionalidades através do menu localizado no canto esquerdo do ambiente. 

 

3.7 COMENTÁRIOS SOBRE O SISTEMA IMPLEMENTADO 

 

Nesse capítulo foi apresentado uma solução para a gestão de eventos acadêmicos 

baseado em um projeto de bases de dados relacional. Primeiramente, foi discutido o diagrama 

ER, seu mapeamento para o modelo relacional e normalização. Na sequência, foi mostrado 

como o framework CodeIgniter foi empregado para a implementação MVC de um protótipo 

web sobre o banco de dados. Pode-se observar que a modelagem robusta se mostrou 

interessante, pois diversas consultas ou relatórios podem ser rapidamente executados ou 

construídos por meio da linguagem SQL ou através de código php transparente ao SGBD.  
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4 CONCLUSÃO     

 

O desenvolvimento deste trabalho final de conclusão de curso teve por objetivo aplicar 

grande parte dos conhecimentos adquiridos durante o curso de Licenciatura em Computação 

do INFES/UFF em Santo Antônio de Pádua na solução de um problema prático e real. Este 

trabalho teve por objetivo contribuir com uma proposta de um sistema para gestão de eventos 

acadêmicos baseado em um projeto de bases de dados relacional, de forma que: 

1. Foi apresentado um projeto detalhado de bases de dados para gestão de eventos 

acadêmicos a partir da elicitação de requisitos. O projeto incluiu diagramação dos 

requisitos por meio do Modelo Entidade-Relacionamento, diagramação do Modelo 

Relacional, Normalização e definição de consultas sobre as relações finais, 

2. Foi implementado um protótipo para o projeto de bases de dados, o sistema S-Eva. 

A implementação foi toda baseada em uma arquitetura MVC, onde cada uma das 

camadas foi codificada de acordo com o paradigma de orientação e a objeto, sob a 

sintaxe php com auxílio do framework CodeIgniter, 

3. Foi identificada a necessidade da autenticação de usuários por meio de agente 

externo e tal necessidade foi contemplada também no projeto de banco de dados. 

Além disso, a implementação web do protótipo satisfaz essa necessidade ao 

permitir que os usuários se autentiquem por meio de autenticação via rede social. 

 

Repare que o projeto de banco de dados desenvolvido permite gerenciar eventos 

acadêmicos bem como tratar as especificidades de diversos tipos de evento acadêmico. A 

solução desenvolvida pode servir como base para futuras modificações e melhorias com 

relação à gestão de outros tipos de eventos acadêmicos como, por exemplo, congressos 

científicos com submissão e análise de artigos.  

O protótipo desenvolvido não contempla todo o potencial da solução proposta, pois a 

implementação dessas funcionalidades demandaria mais tempo do que o disponível para a 

execução deste estudo. Exemplos de funcionalidades que são contempladas na solução, mas 

não no protótipo, são a geração de relatórios, que poderia dar ao usuário a possibilidade de 

criar diversos tipos de relatórios dinamicamente, e o desenvolvimento de sub-cadastros, que 

tornaria o processo de alimentação do protótipo muito mais dinâmico. 

Como trabalho futuro, a solução poderia ser estendida para possibilitar o suporte à 

criação e gestão de eventos acadêmicos cuja modalidade seja exclusivamente online. Isso 



43 

 

possibilitaria a comunidade acadêmica administrar eventos acadêmicos online que incluem 

materiais como, como áudio e vídeo-conferência dentre outros. Esse tipo de evento tem se 

popularizado, pois sua produção é mais barata do que a modalidade presencial e não inclui 

gastos com alimentação ou transporte. Nesse caso, é plausível que a extensão tenha por base 

os preceitos de um ambiente virtual de aprendizado (AVA), que poderia incluir contribuições à 

educação presencial e a distância.  

 

4.1 DIFICULDADES ENCONTRADAS 

 

Este trabalho apresentou o processo de desenvolvimento de uma solução para sistemas 

de gestão de eventos acadêmicos, bem como o passo-a-passo da implementação de parte desta 

solução na forma do protótipo S-Eva.  Durante o processo de desenvolvimento deste trabalho 

muitos conceitos, paradigmas e informações adquiridas durante o curso de Computação foram 

usados, com grande destaque para as disciplinas de Modelagem de Dados, Banco de Dados, 

Programação Orientada a Objetos, Estruturas de Dados I e Programação Web. Durante a 

execução desse trabalho, ficou evidente a importância do alinhamento entre a teoria e prática. 

As principais dificuldades encontradas no desenvolvimento desse projeto podem ser listadas 

como: 

1. Ausência de trabalhos prévios que formalizassem o que caracteriza um sistema de 

gestão de eventos acadêmicos, seus componentes e rotinas. Os trabalhos 

encontrados abordavam apenas parcialmente o problema, 

2. Solidificação de conhecimentos teóricos em bases de dados para a compreensão, 

em uma perspectiva mais abrangente, do potencial de resolver grande parte dos 

requisitos já no projeto de BD. Esse estudo foi de fundamental importância para a 

continuação do trabalho, 

3. Dada a restrição de autenticação externa, foi necessário o estudo de uso de API’s 

externas, particularmente o uso da API do Facebook e como esta é integrada ao 

php. Esse aprendizado requereu consultas a materiais externos ao INFES, 

4. Por último, mas não menos importante, a ausência de laboratórios/computadores 

no INFES para implementar a solução proposta. Os computadores disponibilizados 

para os alunos são compartilhados e não é possível a instalação de softwares 

customizados (por exemplo, o framework utilizado). 
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É importante destacar que todas as dificuldades encontradas foram superadas, 

principalmente pela boa vontade e colaboração de todos os professores do INFES no 

esclarecimento de dúvidas. A pesquisa de materiais complementares em fóruns especializados 

também se provou frutífera, pois foi possível aprender com outros desenvolvedores de 

software livre estratégias e raciocínios para lidar com diversos problemas que surgiram no 

projeto e implementação deste trabalho. 
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