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RESUMO 

Motivado pelas dificuldades encontradas pelos profissionais de engenha-

ria na inserção no mercado de trabalho e na demanda de facilitar a comunicação 

entre o sindicato e seus associados, este trabalho tem como objetivo facilitar a inser-

ção destes profissionais, vinculados ao Sindicato dos Engenheiros do Estado do Rio 

de Janeiro (SENGE-RJ), no mercado propondo o sistema EngeSys. Ele é um siste-

ma do tipo CRUD que permite o gerenciamento de engenheiros e de empresas inte-

ressadas na contratação destes profissionais. Dessa forma, o sistema proposto visa 

oferecer uma plataforma de interação entre os profissionais de engenharia e as em-

presas da área, em que é possível consultar vagas disponíveis e o perfil de profissi-

onais em busca de emprego. Além disso, o EngeSys permite gerenciar a parte fi-

nanceira relativa às contribuições e demais obrigações sindicais. 
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1 INTRODUÇÃO 

 . 

 No SENGE-RJ (Sindicato de Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro), 

profissionais, para sindicalizar-se, devem ser formado em Engenharia ou possuir 

profissão da mesma natureza, mediante comprovação de sua graduação. Existe 

ainda o perfil de sindicalizado que corresponde a estudantes de engenharia, que não 

possuem encargos financeiros perante o sindicato ou o CREA-RJ. Após se forma-

rem, eles são consultados para verificar se estes desejam permanecer no sindicato. 

 

 No cenário atual, parte dos profissionais e empresas habilitados para 

exercer as funções relacionadas à engenharia encontram-se associados ao SENGE-

RJ. Atualmente não existe uma ferramenta que possa realizar a interface entre estes 

associados e o sindicato. Dessa forma, um sistema web que ofereça uma interface 

entre o sindicato, engenheiros e empresas facilitaria a comunicação entre eles. 

1.1 MOTIVAÇÃO 

O intuito de manter um banco de profissionais em busca de emprego e de va-

gas disponíveis por empresas interessadas em contratação surgiu a partir da identi-

ficação de dificuldades enfrentadas pelos engenheiros na sua inserção no mercado 

de trabalho. Dentre estas dificuldades podemos citar o aumento da concorrência e 

pouca oferta de vagas, além da falta de conhecimento de vagas disponíveis no mer-

cado por parte dos profissionais. Existe também a demanda de facilitar a troca de 

informação entre o sindicato e seus associados. Assim, o sistema proposto visa faci-

litar a comunicação entre profissionais, empresas e o sindicato.  
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1.2 OBJETIVOS 

Este projeto visa atuar como facilitador à inserção de profissionais da En-

genharia do Sindicato dos Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro (SENGE-RJ) no 

mercado de trabalho através da implementação do sistema EngeSys, que permite o 

gerenciamento de engenheiros e empresas interessadas na contratação de profissi-

onais através de um sistema CRUD (Create-Read-Update-Delete). 

 

O EngeSys organiza este processo de cadastramento e triagem encami-

nhando, por meio de correio eletrônico, o cadastro dos profissionais interessados 

diretamente para as empresas nas quais o perfil do associado se encaixe, podendo 

ainda, fornecer aos usuários relatórios de profissionais ou vagas disponíveis. 

 

 Além disso, o EngeSys presta auxílio aos sindicalizados no controle de 

suas obrigações perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Esta-

do do Rio de Janeiro (CREA/RJ), instituição que orienta e fiscaliza o exercício profis-

sional, disparando correios eletrônicos, informando-os prazos de quitação de suas 

anuidades. 

1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 Este trabalho é estruturado da seguinte maneira: o capítulo 1, de introdu-

ção; o capítulo 2 aborda conceitos sobre a programação voltada para web e para 

desktop; o capítulo 3 apresenta a fundamentação teórica e discute as ferramentas e 

tecnologias utilizadas neste projeto, além de discutir o padrão de projeto mvc; no 

capítulo 4, o sistema proposto é apresentado; o capítulo 5 apresenta a implementa-

ção e a arquitetura do sistema; o capítulo 6 discute a avaliação do sistema realizada, 

expondo os resultados de testes, sugestões para melhorias e questões de seguran-

ça. Finalmente, no capítulo 7, conclusões e trabalhos futuros são apresentados. 
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2 UMA DISCUSSÃO DA PROGRAMAÇÃO WEB E 
DESKTOP 

 Ao arquitetar um aplicativo, diversas decisões de projeto devem ser toma-

das antes de iniciar sua execução. Uma delas é definir quais das interfaces do usuá-

rio, web ou desktop, será utilizada para a execução da aplicação a ser desenvolvida. 

Essa questão envolve a análise de diversos requisitos da aplicação a fim de tomar a 

decisão mais adequada na disponibilização do software. Alguns desses requisitos 

podem ser identificados através das seguintes questões. Quais serão os usuários do 

sistema? Qual o grau de acessibilidade requerido? O que o sistema deverá contro-

lar? É conveniente o acesso externo ao aplicativo? O grau de fidelidade desta análi-

se pode impactar profundamente na construção e na usabilidade do sistema. 

 

A execução de uma aplicação Web consiste resumidamente em um ciclo 

de requisições feitas pelo lado cliente/usuário através de um navegador Web (front-

end) para o servidor Web (back-end), que deve atendê-las enviando uma resposta 

adequada aos clientes para cada requisição. Esta resposta é interpretada pelo na-

vegador, que traduz os códigos e linguagens aplicadas, e apresenta ao usuário ado-

tando uma interface amigável. Assim, a programação dos softwares voltadas para 

Web busca implementar e otimizar este conjunto de ações. 

 

A programação desktop pode agregar processamento local com acesso 

remoto, se considerarmos sua utilização numa intranet corporativa. O aplicativo 

desktop é construído para rodar em ambiente interno, sendo instalado no próprio 

equipamento do usuário e utilizando apenas os recursos que estejam disponíveis no 

mesmo local ou rede interna na qual esteja inserido. 
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2.1 EVOLUÇÃO NA PROGRAMAÇÃO: DO DESKTOP PARA WEB 

 A programação de sistemas, ao longo do tempo, vem se modificando e se 

tornando cada vez mais poderosa, desde a programação por meio de cartões perfu-

rados até o ponto ao qual vivenciamos, em que existem diversas tecnologias dispo-

níveis para facilitar o desenvolvimento de software como frameworks, bibliotecas, 

linguagens, ferramentas e plataformas de desenvolvimento. 

 

 A programação de aplicativos para desktop predominava no desenvolvi-

mento de software quando o uso dos computadores pessoais era feito de forma iso-

lada e a integração entre estações de trabalho era pouco estimulada. Com o avanço 

da Internet e a facilidade de acesso à rede global de computadores, a programação 

para desktop passou a compartilhar o seu espaço com as aplicações Web. 

 

 Nos dias atuais, com a expansão da Internet e maior facilidade de acesso 

a computadores conectados à rede global, várias aplicações Web são bastante di-

fundidas: o e-commerce (comércio eletrônico), mecanismos de pesquisa via Web, 

serviços oferecidos na nuvem, e-mails e transferências de conteúdos multimídia na 

rede. Dessa maneira, a programação para Web ganhou amplo espaço no mercado. 

2.2 VANTAGENS E DESVANTAGENS 

 No entanto, a programação voltada para desktops está longe de se tornar 

obsoleta, considerando que em alguns planos de negócios, ainda é a forma mais 

adequada para se estruturar um sistema gerencial. Assim, para cada projeto de sof-

tware, os requisitos das aplicações devem ser analisados e conforme as vantagens 

e desvantagens apresentadas pela programação Web e desktop, a escolha de uma 

das abordagens pode ser realizada adequadamente. A Erro! Fonte de referência 
não encontrada. apresenta algumas dessas vantagens e desvantagens [1]. 
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VANTAGENS 
SISTEMA WEB SISTEMA DESKTOP 

Utiliza interface HTML familiar à maioria 

dos usuários de aplicativos. 

A utilização de processamento local tor-

na a aplicação mais rápida, principal-

mente, na utilização de interface gráfica. 

Não existe a necessidade de instalação 

em cada usuário.  

Interface integrada com hardwares agre-

ga mais facilidade ao sistema. 

O protocolo HTTP proporciona uma 

grande facilidade na exportação de da-

dos entre usuários. 

Conjunto extenso de controles para in-

terface com cliente. 

A necessidade de aumento de recursos 

e capacidade de processamento é supri-

da no próprio servidor. 

O desenvolvedor consegue garantir o 

exato posicionamento dos elementos na 

interface do sistema. 

Facilidade na manutenção e atualização 

das aplicações. 

Maior segurança da informação, visto 

que os dados são armazenados local-

mente. 

DESVANTAGENS 
SISTEMA WEB SISTEMA DESKTOP 

Uma interface HTML pode distorcer e/ou 

variar, de acordo com o navegador em-

pregado, devido a não haver uma pa-

dronização entre estes. 

Dependendo da interface gráfica, a apli-

cação torna-se mais pesada, conse-

quentemente, mais lenta. 

Grande entrada de dados dificultada na 

interface devido a não haver possibilida-

de de padronizar a criação de máscaras 

de entrada. 

Inconveniente de exigir instalação em 

cada host de usuário. 

Não é rica em controles gráficos. 
Manutenção e atualização prejudicada e 

onerosa. 

Mais suscetível a falhas de segurança. Baixa integração com usuários remotos. 

Tabela 1 - Vantagens e desvantagens de aplicativos web e desktop 
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 Uma técnica bastante utilizada no design de aplicações web, chamada 

AJAX (acrônimo de Asynchronous JavaScript and XML), visa amenizar algumas das 

desvantagens apresentadas na Tabela 1 [18]. Seu intuito é orientar o desenvolvi-

mento do sistema Web utilizando práticas que o tornem similar à criação de aplica-

ções desktop, por exemplo, o tratamento de interações na própria página Web. Esta 

prática, especificamente, diminui a necessidade de atualizar ou recarregar por com-

pleto uma página Web cada vez que houver uma interação do usuário com a interfa-

ce. AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) permite que os eventos ocorridos na 

página sejam tratados de maneira assíncrona em segundo plano, enquanto o usuá-

rio continua navegando na página. As requisições são processadas no servidor e 

enviadas de volta para o navegador, que processa os dados recebidos utilizando 

JavaScript e atualiza o conteúdo da página. Esta técnica é bastante útil na validação 

de entradas de formulário e preenchimento automático de campos. 

2.3 CONCLUSÃO 

 Enfim, a discussão não se restringe a qual tipo de programação (Web ou 

desktop) é a melhor ou a mais avançada, mas sim, a qual tipo de programação é a 

mais adequada ao projeto em questão. Caso o escopo do sistema seja uma loja vir-

tual, por exemplo, obviamente deve-se aplicar a estrutura voltada para Web. Por ou-

tro lado, em um software para gerir as vendas de um mercado é extremamente im-

portante utilizar uma programação para desktop, visto que este tipo de aplicação 

preserva a segurança dos dados, dá suporte à utilização de hardwares como leitores 

de códigos de barras nos caixas, permite integração com outros aplicativos e uma 

migração dos dados para planilhas eletrônicas, possibilitando um controle gerencial. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 Este capítulo discute as tecnologias e ferramentas envolvidas na imple-

mentação do sistema proposto neste trabalho, o EngeSys. Além disso, ele apresen-

tará o padrão de arquitetura de software Model-View-Controller (MVC), que será de-

talhado na Seção 3.2. 

3.1 TECNOLOGIAS ENVOLVIDAS NO PROJETO 

3.1.1 Linguagem de Programação Java 

 O termo Java identifica uma linguagem de programação de alto nível lan-

çada nos anos 90 [7] pela empresa Sun MicroSystems e foi selecionada para imple-

mentar o sistema proposto neste trabalho devido à sua compatibilidade tanto com 

desktops quanto computadores portáteis ou aparelhos celulares independente de 

sistema operacional. Além disso, o interesse por Java surgiu da grande disponibili-

dade de ambientes de desenvolvimento como os IDEs NetBeans, Eclipse e Lazarus, 

de seu paradigma orientado a objetos, que apoiará de maneira concisa a implemen-

tação do modelo MVC e de seu gerenciamento automático de alocação e desaloca-

ção de memória. 

3.1.2 Ambiente de Desenvolvimento Integrado - IDE 

 IDE (do inglês Integrated Development Environment) é o ambiente virtual 

dentro do qual o desenvolvedor digita as linhas de código do sistema, que envolvem 

lógica e algoritmos. O IDE escolhido para codificação deste trabalho é o NetBeans 

IDE 8.0.2, devido à sua interface simplificada que agrega a possibilidade de inserção 
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e manuseio dos itens de tela de maneira visual dentro de Containers conforme mos-

trado na Figura 1. Os Containers representam componentes gráficos que podem 

conter outros elementos que são dispostos na tela de acordo com a estratégia de 

leiaute definida para o Container. Esta funcionalidade do IDE é bastante útil no intui-

to de economizar tempo, uma vez que as linhas de código dos itens inseridos em 

tela são automaticamente geradas no código-fonte da aplicação, descartando erros 

de sintaxe ou digitação. 

 

 

 

Figura 1 - Container contendo outros itens de tela 

3.1.3 Base de dados 

 O sistema gerenciador de banco de dados (SGBD) selecionado para im-

plementar a base de dados do sistema EngeSys é o PostGreSQL 8.3. Ele é um ban-

co relacional de código aberto que possibilita trabalhar com os maiores sistemas 

operacionais, dentre eles, Linux e Windows. O PostGreSQL 8.3 permite realizar con-

sultas no banco utilizando a linguagem SQL e utilizar os conceitos de Foreign Key 

(chave estrangeira) e Views (visualizações de dados utilizando filtros), além de su-
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portar codificação em diversas linguagens de programação, incluindo a utilizada no 

desenvolvimento deste projeto. Ademais, o PostGres foi escolhido devido a experi-

ências anteriores do autor com este SGBD. 

3.2 PADRÃO DE PROJETO 

 Um padrão de projeto apresenta soluções bem definidas por especialistas 

da área para problemas frequentemente presentes na arquitetura e implementação 

de programas de software. Os padrões de projeto representam soluções testadas e 

aprovadas previamente na construção de softwares similares, como a especificação 

das classes de domínio e a delegação de responsabilidades. Desta forma, o pro-

gramador pode decidir por quais padrões de projeto utilizar em seu sistema. É impor-

tante destacar que os padrões devem auxiliar e facilitar a implementação de um sis-

tema. Portanto, de acordo com a situação e problema enfrentado, o especialista po-

de optar por não utilizar nenhum dos padrões de projeto presentes na literatura, ar-

quitetando uma solução personalizada para atender seus requisitos. Normalmente, 

um padrão de projeto possui quatro componentes básicos [19]: 

 

• O nome: que identifica, através de uma expressão ou algumas palavras, o conjunto 

problema/solução/consequências, facilitando a individualização do padrão; 

 

• O problema: que apresenta a situação mais adequada e o contexto no qual deve-

se aplicar o padrão; 

 

• A solução: que especifica o papel de cada componente do padrão, apontando a 

sua aplicabilidade e como essa implementação resolve a situação apresentada; 

 

• As consequências: são os resultados obtidos em aplicações anteriores do padrão 

somados à ponderação sobre vantagens e desvantagens destas experiências. Atra-

vés desta análise, conclui-se sobre a adequação do padrão ao projeto em constru-

ção ou não. 
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 Existem diversos tipos de padrões de projeto que podem ser aplicados na 

estruturação de um software. Na concepção de um sistema, estes padrões podem 

ser utilizados isoladamente ou combinados, de maneira a atender da melhor forma 

possível as necessidades levantadas na fase de análise. 

 

 Os padrões de projeto podem ser subdivididos, conforme as ideias e con-

ceitos a serem adotados no projeto, em padrões GRASP (do inglês, General Res-

ponsibility Assignment Software Patterns) e padrões GoF (do inglês, Gang-of-Four) 

[9]. Craig Larman explica esta subdivisão com as seguintes palavras: “Padrões como 

um modo de denominar e explicar ideias de projeto OO – GRASP para padrões bá-

sicos de atribuição de responsabilidades e GoF para ideias mais avançadas de pro-

jeto” [9, p.297]. 

 

 Os padrões GRASP têm como escopo uma atribuição segura de respon-

sabilidades dentro do sistema. Estas responsabilidades podem ser divididas de 

acordo com suas características relacionadas às ações: “conhecer” e “fazer”. Alguns 

exemplos de padrões GRASP: Creator, Information Expert, Low Coupling, Controller 

e High Cohesion [9]. 

 

 Os padrões GoF formalizam um conjunto de decisões de projeto e possu-

em três ramificações: padrões de criação, de estrutura e de comportamento. Pa-

drões de criação são responsáveis pela forma através da qual serão criados os obje-

tos. Os padrões de estrutura preocupam-se com o processo de composição de clas-

ses e objetos. E os padrões de comportamento apresentam soluções que determi-

nam como os objetos devem interagir. Existem diversos padrões GoF enquadrados 

dentro destas três categorias. Eles são mostrados na Tabela 2 conforme discutidos 

em [19]. 
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  Propósito 

  De criação Estrutural Comportamental 

Escopo Classe Factory Method Adapter (class) Interpreter 

    Template Method 

 Objeto Abstract Factory Adapter (object) Chain of Responsibility 

  Builder Bridge Command 

  Prototype Composite Iterator 

  Singleton Decorator Mediator 

   Façade Memento 

   Flyweight Observer 

   Proxy State 

    Strategy 

    Visitor 

Tabela 2 - Padrões de Projeto GoF por Gamma, E, 

 

 Existem também os padrões arquiteturais [11] que nos induzem a uma 

ideia mais ampla ou genérica do sistema. Estes padrões apresentam soluções de 

como um sistema deve ser arquitetado em um nível mais alto do que os padrões 

GoF e GRASP. Os padrões arquiteturais normalmente englobam alguns dos pa-

drões de projeto GoF ou GRASP. Podemos citar como padrões arquiteturais: Client-

Server, Pipes and Filters, em camadas e o padrão aplicado neste projeto, o MVC 

(Model-View-Controller). 

3.2.1 Definição 

 O padrão MVC é um modelo orientado a objetos e um padrão arquitetural 

de projeto que faz uso principalmente dos seguintes padrões de projetos: Observer, 

Composite e Strategy. A característica básica deste padrão arquitetural é dividir o 

sistema em três grupos lógicos: camada de modelo, de visão e de controle, em que 

cada camada está diretamente ligada a um dos padrões de projeto citados. Cada 

grupo assume um aspecto específico e bem definido de responsabilidades dentro do 
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desenvolvimento da aplicação e interagem entre si, mesmo havendo uma separação 

lógica. Esta peculiaridade permite trabalhar com objetos virtualmente interligados, 

isto é, uma mudança em qualquer objeto pode acarretar uma atualização em cadeia 

sem que necessariamente os objetos se conheçam ou façam parte do mesmo grupo 

lógico. O padrão MVC também implementa uma utilização de visões “encaixadas”, o 

que significa que suas interfaces podem ser compostas por um grupo de outras in-

terfaces, gerando uma visão principal mais complexa. O padrão oferece a possibili-

dade de administrar esta hierarquia, em que algumas subclasses são responsáveis 

pela geração dos objetos primitivos e outras classes definem objetos compostos por 

estas subclasses. Também é característica do MVC, facilitar uma mudança de estra-

tégia na interação do usuário com a interface, ou seja, a forma como a visão se 

apresenta para o usuário é facilmente atualizada. Pode-se alterar as disposições dos 

componentes de tela, sem necessariamente ocorrerem alterações no conteúdo dos 

dados que estão sendo apresentados. 

 

 O padrão MVC gera uma restrição na intercomunicação entre classes da 

camada de visão e modelo utilizando um protocolo que é apenas conhecido e apli-

cado pela camada de controle. Uma exceção a esta restrição surge quando a visão 

se comunica diretamente com o modelo para reportar o seu status [5]. A Figura 2 

apresenta a comunicação entre camadas do modelo MVC. 

 

 

Figura 2 – Estrutura de classes do padrão MVC [12] 
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3.2.2 Camada de Modelo (Model) 

 A Camada Model abrange todos os dados que necessitam ser armazena-

dos e está relacionada com a lógica de negócio do sistema, responsabilizando-se 

pela persistência, manipulação e geração destes dados, que figuram como objetos 

de aplicação. As regras de negócio especificadas nessa camada podem ser exempli-

ficadas por: definição de tipos de dados, tamanhos, prioridades e obrigatoriedades 

destes dados.  

 

 Quando ocorrem alterações em dados armazenados nas classes de mo-

delo, geralmente as classes de visão são notificadas para que estas possam se 

atualizar. Isso permite que dados persistentes de um mesmo modelo possam ser 

apresentados de formas diferentes por diferentes visões. 

 

 Esta especificidade da camada de modelo, de forma mais genérica, per-

mite ao sistema manter a separação de objetos sem violar a persistência dos dados. 

Visto que existe uma interconexão que garante que qualquer alteração que ocorra 

em um objeto afete todos os resultados subsequentes sem que os objetos envolvi-

dos se conheçam. Isto nos remete ao conceito do padrão de projeto Observer. 

 

 O padrão Observer apoia um projeto de maneira a possibilitar uma rela-

ção de um para muitos, em que qualquer mudança de estado ou ocorrência de 

evento de um objeto publicador seja disseminada entre todos os objetos assinantes, 

permitindo a cada um destes reagir de maneira exclusiva. No modelo MVC, o padrão 

Observer auxilia na atualização das interfaces gráficas ou dos objetos da camada de 

visão. Estes objetos são os assinantes que são notificados pelos objetos do modelo 

(publicador) permitindo atualizar a interface gráfica sem modificações na persistência 

dos dados. Isto está diretamente ligado ao conceito GRASP de Low Coupling, que 

resumidamente prega a manutenção de um acoplamento fraco entre objetos interli-

gados [9]. 
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3.2.3 Camada de Visão (View) 

 A camada View abrange o grupo de entidades relacionadas à apresenta-

ção visual do software. Essas entidades são responsáveis por compor a interface 

com o usuário e possibilitar a entrada de dados no sistema. A camada de visão gera 

as modificações necessárias na interface gráfica do software independente de como 

os dados foram processados na camada de modelo. 

 

 Também é característica da camada View permitir a criação de GUIs for-

madas pela composição de outras telas, a ideia de visão composta. Uma visão com-

posta, mesmo sendo uma junção de visões, pode ser tratada como um objeto singu-

lar e é a partir deste conceito que o MVC utiliza o Padrão de Projeto Composite. 

 

 De acordo com a definição de Gamma, o padrão Composite: “compõe 

objetos em estrutura de árvore para representar hierarquias do tipo partes-todo” [19, 

p.24]. Desta forma, é possível tratar objetos compostos e individuais com a mesma 

abordagem. Um exemplo de aplicação do padrão Composite é o conceito de Contai-

ner já apontado anteriormente na Seção 3.1.2, em que um objeto janela agrega di-

versos tipos de objetos como caixas de texto, botões e etiquetas. Entretanto, os pró-

prios objetos Containers podem ser agrupados, formando objetos compostos maio-

res. Esta classe oferece um método genérico que é compartilhado tanto por objetos 

compostos como pelos singulares, fazendo com que ambos implementem a mesma 

interface [9]. 

 

 No desenvolvimento do padrão MVC, não é recomendável que a camada 

de visão traga consigo processamento lógico. Assim, a manutenção ou a criação de 

uma nova interface gráfica é facilitada quando o modelo MVC é aplicado. Além dis-

so, interfaces gráficas alternativas para o mesmo software podem ser facilmente uti-

lizadas sem a necessidade de se modificar todo o sistema, visto que as visões se 

comunicam com a mesma lógica nas camadas de controle e modelo. 
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3.2.4 Camada de Controle (Controller) 

 A camada Controller é responsável por receber e interpretar os comandos 

e requisições gerados na camada de visão, devido à interação do usuário com o sof-

tware. Esta camada também estabelece o comportamento da interface gráfica diante 

das interações. Além disso, a classe de controle realiza a interconexão entre a visão 

e o modelo. 

 

 Dessa forma, é possível modificar facilmente a forma de entrada e apre-

sentação dos dados. Assim, uma nova classe controladora na camada pode imple-

mentar uma nova interface respondendo aos objetos de modelo de forma distinta. 

Esse relacionamento entre controle e visão aponta para o conceito do padrão de 

projeto Strategy.  

 

 Sobre a intenção do padrão Strategy, Erich Gamma afirma: “Definir uma 

família de algoritmos, encapsular cada uma delas e torná-las intercambiáveis” [19, 

p.292]. A implementação do padrão Strategy possibilita uma variação na forma como 

a visão se apresenta, sendo personalizável, de acordo com o usuário logado ou a 

requisição. O conceito do padrão remete à definição de uma superclasse cujos atri-

butos e métodos são herdados pelas classes-filhas, no entanto cada uma das sub-

classes implementam algoritmos diferentes, mas que fazem parte do mesmo contex-

to. Por exemplo, uma superclasse é definida para gerar uma visão com seus menus 

e outros componentes de tela. Subclasses são criadas para herdar estas caracterís-

ticas de tela, mas de acordo com as permissões do usuário que realizou o login, al-

guns itens de tela são habilitados/desabilitados. Cada subclasse carrega a herança 

de sua classe-mãe adicionando suas particularidades. 

 

 Esta técnica permite à camada de controle estabelecer uma comunicação 

sistemática entre as camadas de visão e modelo, gerenciando requisições e respos-

tas, a fim de definir as ações a serem tomadas pelo Modelo diante das interações 

ocorridas na interface gráfica. Além de, definir como a Visão deve apresentar estas 

respostas. 
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3.3 CONCLUSÃO 

  O padrão arquitetural MVC se mostra muito adequado ao desenvolvimen-

to deste trabalho por conter alguns padrões de projeto discutidos nas seções anteri-

ores que facilitam arquitetar o sistema. Dessa forma, no capítulo seguinte, o padrão 

MVC será mencionado apresentando como ele está implementado no sistema pro-

posto neste trabalho. 

 

 Portanto, esta concepção de arquitetura associada às ferramentas tecno-

lógicas apresentadas na Seção 3.1 revelam-se suficientemente adequadas a forne-

cer o suporte necessário para o desenvolvimento do sistema EngeSys. 
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4 O ENGESYS 

 Neste capítulo, será introduzido o sistema proposto, o EngeSys, apresen-

tando o problema e solução abordados pelo projeto. A arquitetura e e a especifica-

ção de requisitos não-funcionais e funcionais, também serão apresentados e discuti-

dos. 

4.1 VISÃO GERAL 

 O EngeSys é uma proposta de aplicativo cujo escopo é facilitar a inserção 

ou o retorno de profissionais do ramo da engenharia e profissões afins ao mercado 

de trabalho. Para isso, o sistema utiliza um banco de dados composto por profissio-

nais que buscam recolocação e empresas que visam a contratação destes profissio-

nais. A ideia do sistema é cruzar os dados de profissionais com as vagas disponíveis 

e reportar estes resultados aos possíveis interessados. 

4.1.1 Definição do Problema 

Diante de situações econômicas desfavoráveis à inserção de engenheiros 

ao mercado de trabalho, é de suma importância que os associados do SENGE-RJ 

possuam um canal direto com empresas do ramo da engenharia que necessitam de 

mão-de-obra especializada. Isto é benéfico e vantajoso para ambas as partes. Tanto 

para profissionais que, através do sistema proposto, podem acessar pela Internet um 

portal que facilite a busca por empregos, quanto para empresas que podem também 

buscar mais facilmente funcionários adequados a perfis de vagas disponíveis. 

 

O escopo deste estudo é viabilizar esta acessibilidade, permitindo que 

tanto engenheiros quanto empresas do ramo da engenharia cadastrem-se e expo-
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nham suas necessidades de forma direta aos possíveis interessados. Assim, contri-

buindo para o alcance da meta estabelecida por ambas as partes: o preenchimento 

da vaga pelo profissional mais bem preparado. 

4.1.2 Solução Proposta 

 Considerando o problema apresentado na seção anterior, a demanda exi-

ge um software que através de sua interface, acessada por meio de login e senha, 

permita aos usuários acessarem a base de empregos do SENGE-RJ. No caso de 

usuários com o perfil de administradores do sistema (funcionários do SENGE-RJ), 

estes terão acesso à manutenção dos cadastros, podendo executar as operações 

CRUD (acrônimo de Create, Read, Update e Delete), acesso completo para inclu-

são, busca, atualização e exclusão. Eles também poderão disparar emails para os 

associados cadastrados, emitindo avisos de interesse coletivo, como lembrete do 

vencimento das anuidades devidas ao CREA-RJ e inadimplência para com as con-

tribuições sociais do sindicato. 

 

 Aos usuários com perfil de profissional de engenharia e empresas, o sis-

tema deve permitir buscar e atualizar seus respectivos cadastros. No cadastro de 

profissionais, o sistema deve fornecer um formulário com informações pertinentes à 

sua formação profissional e sua área de interesse. No caso de empresas, uma breve 

descrição de suas atividades e de informações de identificação básicas devem ser 

cadastradas no sistema. Uma empresa pode cadastrar até 3 áreas de atuação e de-

ve cadastrar pelo menos uma vaga. No caso de usuários com perfil de engenheiro, 

seus cadastros podem ser enviados por meio de correio eletrônico (atributo obrigató-

rio de todos os cadastrados) para empresas que possuem demandas coincidentes 

com seus perfis. 

 

 Além disso, o sistema deve possibilitar a apresentação, para empresas 

cadastradas, de uma sucinta lista de profissionais cujos perfis coincidam com a vaga 

oferecida. Essa lista deve fornecer informações básicas dos engenheiros como no-
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me, idade e formação profissional. Ademais, o sistema deve permitir que empresas 

visualizem o currículo desses profissionais e recebam seus cadastros completos por 

email. 

 

 A coincidência do perfil (profissional x vaga) deve ser detectada pela for-

mação profissional (engenheiro mecânico, engenheiro eletricista, geólogo, etc.). A 

vaga deve ser identificada por formação profissional, status (em aberto, ocupada, 

cancelada) e deve guardar a data de início de divulgação da vaga no sistema. 

 

 É requerido que o sistema permita o envio, por parte do funcionário do 

sindicato, de mensagens pré-estabelecidas como a proximidade do vencimento do 

CREA e débito de contribuição social. 

 

 Os profissionais de engenharia associados ao sistema não devem ter 

acesso a cadastros de empresas ou de outros profissionais. Empresas só devem ter 

acesso a cadastro de profissionais. Cada associado deve ter acesso ao seu próprio 

cadastro. Existe ainda a possibilidade de listagem das vagas disponíveis por parte 

dos profissionais de engenharia. Contudo, apenas das vagas que coincidam com 

sua área de formação. 

 

O sistema deve possibilitar também a emissão de relatórios de engenhei-

ros e/ou empresas em débito com a contribuição social. Bem como, para fins estatís-

ticos, possibilitar a geração de um relatório contendo o quantitativo de vagas cadas-

tradas e vagas preenchidas num período. 
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4.2 ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS 

A partir da solução proposta, podemos afirmar que o EngeSys possui três 

tipos de stakeholders (partes interessadas), os quais são: 

 

1. Funcionário – Indivíduo que faz parte do corpo funcional do SENGE-RJ 

e é responsável por manter os cadastros dos associados, as vagas que circulam no 

sistema, bem como emitir avisos e relatórios. 

 

2. Profissional – Engenheiro ou profissão afim, habilitado no sindicato e 

cadastrado previamente no EngeSys. Acessa e altera seu próprio cadastro, procura 

vaga e se candidata. 

 

 3. Empresa – Da área de engenharia ou área afim, habilitada no sindicato 

e cadastrada previamente no EngeSys. Acessa e altera seu próprio cadastro, visua-

liza cadastro de profissionais, alimenta e mantém suas respectivas vagas e gera lista 

de profissionais condizentes com a sua vaga. 

4.2.1 Requisitos Não-Funcionais 

Os requisitos não funcionais levantados para o sistema proposto são os 

seguintes: 

 

1 – O Sistema deve ser desenvolvido em Java; 

2 – O Sistema deve oferecer a visualização dos cadastros em formato 

PDF; 

3 – O Sistema deve ser desenvolvido para rodar tanto em Windows como 

em Linux; 
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4 – O Sistema deve estar conectado à Internet, visando à emissão de avisos e o 

envio de cadastros por email. 

4.2.2 Requisitos Funcionais 

Diante da solução descrita na Seção 4.1.2, podemos enumerar os seguin-

tes requisitos funcionais para o EngeSys: 

 

1 – O usuário, qualquer que seja seu perfil, pode ler ou alterar seu próprio 

cadastro; 

2 – Usuário com perfil do tipo empresa pode visualizar o cadastro de pro-

fissionais; 

3 – Apenas o stakeholder funcionário pode incluir ou excluir cadastros do 

sistema; 

4 – Apenas o funcionário emite avisos; 

5 – Todos os relatórios devem permitir impressão; 

6 – O relatório profissional x vaga deve permitir o envio por email; 

7 – O sistema deve exibir a data de cadastramento da vaga; 

8 – O cadastramento de uma empresa requer o cadastramento de pelo 

menos uma vaga; 

9 – Usuário que não possuem o perfil empresa não cadastram vagas; 

10 – Somente usuário com perfil funcionário gera relatórios; 

11 – Cada empresa poderá cadastrar no máximo 3 áreas de atuação; 

12 – O cadastro do profissional poderá ser enviado, assim que finalizado 

e mediante confirmação pelo usuário, para as empresas que possuírem demanda 

para o perfil do profissional; 

13 – O sistema deve oferecer, mediante confirmação pelo usuário, uma 

lista de profissionais condizentes com a(s) vaga(s) cadastrada(s), ao final do cadas-

tramento de uma empresa; 

14 – O sistema deve oferecer uma lista de vagas coincidentes com a área 

do profissional que busca uma vaga no sistema; 
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15 – Finalizado o cadastramento de uma vaga, o sistema deve notificar os 

candidatos com perfil adequado à nova vaga através de email. 

 

 Segundo Martin Fowler: “Caso de Uso é um conjunto de cenários amarra-

dos por um objetivo comum de usuário” [6, p. 106]. Uma forma aprimorada de se 

visualizar os casos de uso é por intermédio de um modelo de casos de uso. A fim de 

descrever as funcionalidades do sistema de forma detalhada, a Figura 2 apresenta o 

diagrama de casos de uso [6] do sistema EngeSys, destacando os atores (usuários) 

envolvidos em cada funcionalidade do sistema.  

 

 

Figura 2 - Diagrama de casos de uso 

 

 

Além disso, para cada caso de uso, serão dadas as seguintes informa-

ções: nome do caso de uso, descrição resumida do caso de uso, atores envolvidos, 
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pré-condição para realizar o caso de uso e o fluxo básico e alternativo para realizar o 

caso de uso. A seguir, da Tabela 2 a 16, essas informações são descritas. 

 

 

Nome U.C 01 - Acessar sistema. 

Descrição O usuário efetua login para acessar o sistema. 

Ator (es) Funcionário, Profissional, Empresa. 

Pré-condição Senha cadastrada no banco de dados. 

Fluxo Básico 1. Usuário abre o sistema; 

2. Aplicativo oferece janela que solicita login e senha; 

3. Usuário fornece login (CPF ou CNPJ) e senha, e 

clica em “OK”; 

4. O sistema apresenta a tela inicial do EngeSys. 

Fluxo Alternativo 2.1. Usuário clica em “Cancelar” e a janela se fecha. 

 

Fluxo de Exceção 3.1 O sistema apresenta mensagem de login e/ou senha 

incorretos e retorna ao passo 2. 

Tabela 2 – Descrição do caso de uso Acessar sistema 
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Nome U.C 02 - Incluir cadastro. 

Descrição Usuário inclui cadastro. 

Ator (es) Funcionário. 

Pré-condição Usuário logado no sistema. 

Fluxo Básico 1. Usuário seleciona a opção “Cadastro”; 

2. Aplicativo oferece janela com as opções CRUD 

referentes ao cadastro de associado; 

3. Usuário clica no botão “Incluir” e seleciona o tipo 

de usuário a cadastrar, em seguida, preenche os 

dados solicitados no formulário; 

4. Usuário clica no botão “Salvar” 

5. O sistema grava os dados inseridos, confirma in-

serção e retorna ao passo 2; 

Fluxo Alternativo  2.1 Usuário clica no Botão “Voltar” e retorna para a tela 

inicial. 

Fluxo de Exceção 4.1 O sistema apresenta mensagem informando que um 

dos campos obrigatórios deixou de ser preenchido. 

Regra de Negócio RN1 – Apenas o Funcionário inclui cadastros; 

RN2 – O cadastramento de uma empresa só será finali-

zado quando cadastrar pelo menos uma vaga; 

RN3 – Cada empresa só poderá cadastrar no máximo 3 

áreas de atuação. 

Tabela 3 – Descrição do caso de uso Incluir cadastro 
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Nome U.C 03 - Localizar cadastro. 

Descrição Usuário localiza cadastro. 

Ator (es) Funcionário, empresa, profissional. 

Pré-condição Usuário logado no sistema. 

Fluxo Básico 1. Usuário seleciona a opção “Cadastro”; 

2. Aplicativo oferece janela com as opções CRUD re-

ferentes ao cadastro de associado; 

3. Usuário fornece um dos campos habilitados (Regis-

tro, CPF/CNPJ ou Nome) e clica no botão “Locali-

zar”. 

4. Sistema apresenta os dados do associado pesqui-

sado, com os campos desabilitados para edição. 

Fluxo Alternativo 2.1 Usuário clica no Botão “Voltar” e retorna para a tela 

inicial. 

Fluxo de Exceção 3.1 O sistema informa que não existe cadastro com os 

dados informados. 

Regra de Negócio RN4 – Empresa só visualiza cadastro de profissionais; 

Tabela 4 - Descrição do caso de uso Localizar cadastro 
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Nome U.C 04 - Alterar cadastro. 

Descrição Usuário altera cadastro. 

Ator (es) Funcionário, empresa, profissional. 

Pré-condição Usuário logado no sistema. 

Fluxo Básico 1. O Usuário executa o caso de uso 3 – Localizar ca-

dastro; 

2. Usuário clica no botão “Alterar”; 

3. Sistema habilita os campos para edição; 

4. Usuário realiza as alterações necessárias e clica 

no botão “Salvar”. 

5. O sistema grava os dados inseridos, confirma alte-

ração e o caso de uso encerra. 

Fluxo Alternativo 1.1 Usuário clica no Botão “Voltar” e retorna para a tela 

inicial. 

Fluxo de Exceção 4.1 O sistema informa que algum dos campos obrigatórios 

ficou sem preenchimento. 

Tabela 5 - Descrição do caso de uso Alterar cadastro 
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Nome U.C 05 - Excluir cadastro. 

Descrição Usuário exclui cadastro. 

Ator (es) Funcionário. 

Pré-condição Usuário logado no sistema. 

Fluxo Básico 1. O Usuário executa o caso de uso 3 – Localizar ca-

dastro; 

2. O usuário clica no botão “Excluir”; 

3. O sistema solicita confirmação da exclusão; 

4.  O usuário clica em “OK”; 

5. O sistema confirma exclusão e o caso de uso en-

cerra. 

Fluxo Alternativo 1.1 Usuário clica no Botão “Voltar” e retorna para a tela 

inicial. 

Tabela 6 - Descrição do caso de uso Excluir cadastro 
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Nome U.C 06 - Incluir vaga 

Descrição Usuário inclui vaga de emprego. 

Ator (es) Funcionário, Empresa. 

Pré-condição Empresa que oferece a vaga deve estar cadastrada. 

Fluxo Básico 1. Usuário seleciona a opção “Vagas”; 

2. Aplicativo oferece janela com as opções CRUD re-

ferentes ao cadastramento de vagas; 

3. Usuário clica no botão “Incluir” e preenche os da-

dos da vaga solicitados no formulário; 

4. Usuário clica no botão “Salvar”; 

5. O sistema grava os dados inseridos, envia os da-

dos da vaga para profissionais condizentes, con-

firma inserção ao usuário e retorna ao passo 2. 

 

Fluxo Alternativo 2.1 Usuário clica no botão “Voltar” e retorna para a tela 

inicial. 

Fluxo de Exceção 4.1 O sistema exibe mensagem informando que algum 

dos campos deixou de ser preenchido. 

Regra de Negócio RN5 – A Vaga deve registrar sua data de cadastramento; 

RN6 – Somente empresa e funcionário cadastram vagas. 

Tabela 7 – Descrição do caso de uso Incluir vaga 
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Nome U.C 07 - Localizar vaga 

Descrição Usuário localiza vaga de emprego. 

Ator (es) Funcionário, Empresa, Profissional. 

Pré-condição Usuário deve estar logado. 

Fluxo Básico 1. Usuário seleciona a opção “Vagas”; 

2. Aplicativo oferece janela com as opções CRUD re-

ferentes ao cadastramento de vagas; 

3. Usuário fornece o campo “código” e clica no botão 

“Localizar”; 

4. Sistema apresenta os dados referentes à vaga 

pesquisada com os campos desabilitados para edi-

ção.  

Fluxo Alternativo 2.1 Usuário clica no botão “Voltar” e retorna para a tela 

inicial. 

Fluxo de Exceção 4.1 O sistema informa que não existe vaga com o código 

informado. 

Tabela 8 - Descrição do caso de uso Localizar vaga 
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Nome U.C 08 - Alterar vaga 

Descrição Usuário altera vaga de emprego. 

Ator (es) Empresa. 

Pré-condição Empresa que oferece a vaga deve estar logada. 

Fluxo Básico 1. Usuário executa o caso de uso 7 – Localizar vaga; 

2. Usuário clica no botão “Alterar”; 

3. Sistema habilita os campos para edição; 

4. Usuário realiza as alterações necessárias e clica 

no botão “Salvar”. 

5. O sistema grava os dados inseridos, confirma alte-

ração e o caso de uso encerra.  

Fluxo Alternativo 1.1 Usuário clica no botão “Voltar” e retorna para a tela 

inicial. 

Fluxo de Exceção 4.1 O sistema exibe mensagem informando que algum 

dos campos deixou de ser preenchido. 

Tabela 9 - Descrição do caso de uso Alterar vaga 

 

Nome U.C 09 - Excluir vaga 

Descrição Usuário exclui vaga de emprego. 

Ator (es) Empresa. 

Pré-condição Vaga pertence à empresa, que deve estar logada. 

Fluxo Básico 1. Usuário executa o caso de uso 7 – Localizar vaga; 

2. O usuário clica no botão excluir; 

3. O sistema solicita confirmação da exclusão; 

4. O usuário clica em “OK”;  

Fluxo Alternativo 1.1 Usuário clica no botão “Voltar” e retorna para a tela 

inicial. 

Tabela 10 - Descrição do caso de uso Excluir vaga 
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Nome U.C 10 - Emitir avisos 

Descrição Usuário emite avisos, e envia por email para associados. 

Ator (es) Funcionário 

Fluxo Básico 1. Usuário seleciona a opção “Avisos”; 

2. O sistema oferece a tela correspondente; 

3. Usuário marca caixa de seleção que corresponde 

ao tipo de aviso desejado; 

4. Sistema exibe prévia da mensagem que será envia-

da e habilita os botões de ação; 

5. Usuário seleciona o botão “Emitir aviso” 

6. O sistema envia os e-mails e emite mensagem de 

confirmação. 

7. O sistema encerra o caso de uso e retorna à tela 

inicial. 

Fluxo Alternativo      5.1   Usuário clica no botão “Cancelar” e emissão é 

cancelada. 

Tabela 11 – Descrição do caso de uso Emitir aviso 
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Nome U.C 11 - Buscar vaga 

Descrição Usuário lista vagas que coincidem com sua área de atua-

ção. 

Ator (es) Profissional 

Fluxo Básico 1. Usuário clica no botão “Oportunidades”; 

2. O sistema apresenta tela respectiva com a lista das 

vagas condizentes com a formação profissional do 

usuário, por ordem cronológica de cadastramento; 

3. O usuário seleciona uma vaga; 

4. O sistema apresenta os detalhes dessa vaga; 

5. Usuário seleciona a opção “Enviar cadastro” para a 

vaga 

6. Usuário clica em “Voltar” e o caso de uso se encerra. 

Fluxo Alternativo 3.1  Usuário seleciona a opção “Sair” e cancelar a busca de 

vaga 

Tabela 12 – Descrição do caso de uso Buscar vaga 
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Nome U.C 12 - Visualizar currículo 

Descrição Empresa visualiza currículo de profissional que se candi-

datou a uma de suas vagas. 

Ator (es) Empresa 

Fluxo Básico 1. Empresa seleciona a opção “Oportunidades”; 

2. O sistema apresenta tela respectiva; 

3. A empresa seleciona a vaga de seu interesse; 

4. O sistema apresenta uma descrição da vaga e a 

lista de profissionais que se candidataram à mes-

ma; 

5. Empresa clica em um dos profissionais e na opção 

“Detalhar”; 

6. O sistema apresenta o cadastro do profissional; 

7. A empresa clica em “Receber Cadastro”. 

 

Fluxo Altenativo      3.1. A empresa clica em “Voltar” e o caso de uso se 

encerra, retornando à tela inicial. 

Fluxo de Exceção      4.1  O sistema informa que não há candidatos para a 

vaga e retorna ao passo 2; 

Tabela 13 – Descrição do caso de uso Visualizar currículo 
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Nome U.C 13 - Gerar relatório de vagas por período 

Descrição Usuário emite relatório constando o quantitativo de vagas 

cadastradas e vagas preenchidas num determinado perío-

do. 

Ator (es) Funcionário 

Fluxo Básico 1. Usuário seleciona a opção “Relatórios”; 

2. O sistema apresenta tela respectiva com as opções 

de relatório; 

3. Usuário seleciona a opção “Vagas por período”; 

4. Usuário preenche a data inicial e a data final do pe-

ríodo desejado, em seguida clica em “Gerar”; 

5. Sistema apresenta relatório em PDF; 

Fluxo Alternativo      4.1 Usuário clica em “Voltar” e o caso de uso se encer-

ra. 

Fluxo de Exce-

ção 

    4.1 O sistema informa que não houve vagas cadastra-

das ou preenchidas no período informado e retorna ao 

passo 2; 

Tabela 14 – Descrição do caso de uso Gerar relatório de vaga por período 
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Nome U.C 14 - Gerar relatório de débitos 

Descrição Usuário emite relatório constando os associados do sindi-

cato que estejam em débito com a mensalidade. 

Ator (es) Funcionário 

Fluxo Básico 1. Usuário seleciona a opção “Relatórios”; 

2. O sistema apresenta tela respectiva com as opções 

de relatório; 

3. Usuário seleciona a opção “Débitos”; 

4. Sistema apresenta relatório em PDF; 

Fluxo Alternativo      4.1  Usuário clica em “Voltar” e o caso de uso se encer-

ra. 

Fluxo de Exce-

ção 

     4.1  O sistema informa que não há profissionais em dé-

bito e retorna ao passo 2; 

Tabela 15 – Descrição do caso de uso Gerar relatório de débitos 
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Nome U.C 15 - Gerar relatório de profissionais x vaga 

Descrição Empresa emite relatório de profissionais que se candidata-

ram a determinada vaga. 

Ator (es) Empresa 

Fluxo Básico 1. Empresa seleciona a opção “Relatórios”; 

2. O sistema apresenta tela respectiva com as opções 

de relatório;; 

3. A empresa seleciona a opção “Profissional x vaga”; 

4. A empresa seleciona a vaga de interesse; 

5. O sistema apresenta uma descrição da vaga e a lis-

ta de profissionais que se candidataram à mesma; 

6. A empresa clica em “Gerar”; 

7. O sistema apresenta relatório em PDF; 

Fluxo Alternativo       4.1 A empresa clica em “Voltar” e o caso de uso se en-

cerra, retornando à tela inicial. 

Fluxo de Exce-

ção 

      4.1. O sistema informa que não há candidatos para a 

vaga e se mantém no passo 4; 

Tabela 16 – Descrição do caso de uso Gerar relatório de profissionais x vaga 
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4.3 PROJETO DE INTERFACE GRÁFICA 

Nesta seção, são apresentadas as descrições e os leiautes das telas que 

compõem a camada de visão do EngeSys. Para telas que se adaptam aos diferen-

tes perfis de usuário (ex.: campos ou opções desativadas) serão aqui apresentados 

apenas uma das configurações. 

 

• Interface de login – tela de entrada no sistema, em que o usuário deve 

se identificar através de login e senha. Sua visualização ocorre ao acessar o aplica-

tivo. A tela de login do EngeSys é mostrada na Figura 3.  Ela implementa o caso de 

uso Acessar Sistema. 

 

 

Figura 3 - Tela de login 
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• Interface inicial – a tela principal do sistema é mostrada na Figura 4. Ne-

la, usuários podem selecionar algumas das opções do sistema. Sua visualização 

ocorre quando a identificação do usuário é bem sucedida e a partir desta tela, inici-

am-se as funcionalidades do sistema. 

 

 

Figura 4 - Tela Inicial 
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• Interface de cadastro de usuário – tela através da qual o usuário do sis-

tema, de acordo com suas permissões, pode incluir, alterar, excluir ou localizar ca-

dastro de qualquer associado. A tela de cadastro de usuários é exibida na Figura 5. 

Sua visualização ocorre quando o usuário, a partir da tela inicial, clica no botão “Ca-

dastro”. Assim, os casos de uso Incluir cadastro, Localizar cadastro, Alterar cadastro 

e Excluir cadastro são implementados. 

 

 

Figura 5 - Tela de cadastro de usuário 
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• Interface de cadastro de oportunidades – tela através da qual o usuário 

do sistema, de acordo com suas permissões, pode incluir, alterar, excluir ou localizar 

vagas de emprego. Esta tela é mostrada na Figura 6. Sua visualização ocorre quan-

do o usuário, a partir da tela inicial, clica no botão “Vagas”. Dessa forma, os casos 

de uso Incluir vaga, Localizar vaga, Alterar vaga e Excluir vaga são implementados. 

. 

 

Figura 6 - Tela de cadastro de vagas 
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• Interface de emissão de avisos – tela através da qual o usuário adminis-

trador do sistema emite notificações de débito de contribuição social e avisos de 

proximidade do vencimento da anuidade do CREA, enviando por email para os as-

sociados. Sua visualização ocorre quando o usuário, a partir da tela inicial, clica no 

botão “Avisos”. Essa interface pode ser visualizada na Figura 7. Ela implementa o 

caso de uso Emitir avisos. 

 

 

Figura 7 - Tela de emissão de notificações e avisos 
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• Interface de emissão de relatórios – tela através da qual o usuário do 

sistema pode emitir os relatórios disponibilizados pelo aplicativo. Sua visualização 

ocorre quando o usuário, a partir da tela inicial, clica no botão “Relatórios”. A tela de 

emissão de relatórios é mostrada na Figura 8. Ela implementa os casos de uso Ge-

rar relatório de vagas por período, Gerar relatório de débitos e Gerar relatório de pro-

fissionais x vaga. 

 

 

Figura 8 - Tela de emissão de relatórios 
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• Interface de visualização de candidatos – tela através da qual o usuário 

do sistema com o perfil de empresa lista os candidatos a uma vaga. Este perfil de 

usuário pode visualizar detalhes dos currículos dos candidatos e/ou enviá-los para o 

email desejado através da opção “Receber Cadastro”. A tela de lista de profissionais 

é mostrada na Figura 9. Sua visualização ocorre quando o usuário, a partir da tela 

inicial, clica no botão “Relatórios” e na tela que se apresenta, o usuário pode optar 

por emitir o relatório de profissional x vaga. A partir desta tela, realiza-se o caso de 

uso Visualizar currículo. 

 

 

Figura 9 - Tela que lista candidatos à determinada vaga 
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• Interface de visualização de oportunidades – tela através da qual, um 

profissional consulta vagas em aberto que coincidem com a sua área de formação. 

Sua visualização ocorre quando o usuário com o perfil de profissional, a partir da tela 

inicial, clica no botão “Oportunidades”. Esta tela pode ser visualizada na Figura 10. 

Ela implementa o caso de uso Buscar vaga. 

 

 

Figura 10 - Tela que lista vagas adequadas a um profissional 
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4.4 CONCLUSÃO 

 Após identificarmos o problema e analisá-lo, como discutido na Seção 4.1, 

formalizamos a solução mais adequada para esta demanda. Este conjunto de ações 

nos permitiu definir os requisitos básicos do aplicativo, que identificam suas caracte-

rísticas e restrições, e que descrevem cada funcionalidade do software. 

 

 Concluindo esta fase de levantamento de requisitos e definição de casos 

de uso, conseguimos iniciar o processo de desenvolvimento do sistema. Também, 

fica evidenciada uma necessidade fundamental que deve ser suprida pelo EngeSys: 

a possibilidade de cruzar características curriculares de um profissional cadastrado 

com as características profissionais requeridas por uma oportunidade de emprego e 

apresentar este resultado ao usuário. 

 

 A implementação de cada funcionalidade apresentada neste capítulo será 

discutida no Capítulo 5.  
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5 IMPLEMENTAÇÃO DO ENGESYS 

 Neste capítulo, será apresentada a implementação do sistema, enfatizan-

do sua arquitetura através do desenvolvimento dos diagramas UML de Classes e de 

Pacotes. Estes diagramas apresentarão visualmente as classes de domínio do sis-

tema e suas relações, bem como os seus pacotes, com o intuito de facilitar a assimi-

lação do funcionamento do EngeSys. As Seções 5.1.2 e 5.2 apresentarão, respecti-

vamente, organização e descrição destes pacotes 

 

5.1 ARQUITETURA 

Segundo Larman, arquitetura de software “é um conjunto de decisões 

significativas sobre a organização de um sistema de software” [9, p. 222]. Nesta fase 

de arquitetura do EngeSys, estabelecemos a composição de sua estrutura, especifi-

cando classes, interfaces e pacotes que o compõem, bem como a comunicação en-

tre estes elementos. A colaboração entre classes e pacotes será representada atra-

vés de diagrama de classes e de Pacotes que ilustrarão, respectivamente, a intera-

ção entre as classes de domínio do sistema e a colaboração entre camadas, con-

forme demonstram as Seções 5.1.1 e 5.1.2. A seguir, a Figura 11 apresenta o dia-

grama de fluxo de dados do EngeSys, especificando entradas, processamento e sa-

ídas do sistema. 
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Figura 11 - Diagrama de fluxo de dados 
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5.1.1 Diagrama de Pacotes 

O diagrama de pacotes, que pode ser visto na Figura 12, apresenta a co-

laboração entre as camadas do sistema. Os pacotes são estruturas compostas pelas 

classes de domínio e/ou outros pacotes, que formam grupos lógicos ao levar em 

conta o contexto de cada classe. Neste projeto, a estrutura é baseada em três paco-

tes: modelo, controle e visão. Dessa forma, implementado o padrão de projeto MVC. 

 

 

Figura 12 - Diagrama de pacotes 
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O pacote modelo agrega classes e pacotes que necessitam de persistên-

cia e, por conseguinte, compõem a lógica de negócio do sistema. A função do mode-

lo é armazenar dados que podem ser requisitados pelo pacote de controle, bem co-

mo enviar atualizações de seus dados diretamente às classes da visão. O pacote 

modelo abrange três subclasses que formam um relacionamento de herança com a 

classe Usuario, mais a classe Vaga, conforme descrito a seguir. 

 

• Superclasse Usuario: armazena atributos comuns entre os tipos de usu-

ários. Seus métodos e atributos serão herdados pelas classes-filhas. Engloba os três 

tipos de stakeholders do sistema. 

 

• Classe Empresa: responsável por armazenar as características atribuí-

das às empresas cadastradas no sistema. Herda atributos e métodos da superclasse 

Usuario. 

 

• Classe Profissional: responsável por armazenar as características atribu-

ídas ao profissional de engenharia cadastrado no sistema. Herda atributos e méto-

dos da superclasse Usuario. 

 

• Classe Funcionario: responsável por armazenar as características atri-

buídas ao funcionário do sindicato, responsável pela administração do sistema. Her-

da atributos e métodos da superclasse Usuario. 

 

• Classe Vaga: responsável por armazenar as características e atributos 

requeridos no cadastro de uma oportunidade de emprego. 

 

 O pacote visão mantém classes que se caracterizam por estenderem a 

classe JFrame, cuja responsabilidade é possibilitar a composição das interfaces do 

usuário. Este pacote envia requisições do usuário e recebe as respostas a estas rei-

vindicações, enviadas pelo pacote controle. O pacote visão também pode receber 

atualizações diretamente de estado do modelo.  
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As principais telas do sistema, que são implementadas no pacote visão, 

são as seguintes: tela de login, tela inicial, tela de cadastro de usuários e tela de ca-

dastro de vagas. 

 

A tela de login, conforme apresentado na Figura 3 da Seção 4.3, é a porta 

de entrada no sistema, em que o usuário deve se autenticar. Após o clique no botão 

“OK” nesta tela, o sistema realiza uma busca na base de dados pelo cadastro que 

possua os atributos “CPF/CNPJ” e “senha” iguais aos textos digitados nos campos 

login e senha desta tela. Esta interface é implementada pela classe JFrameLogin. 

Após a autenticação do usuário, o sistema exibe a tela inicial, conforme mostrada na 

Figura 4. Esta tela apresenta as principais funcionalidades do EngeSys e sua imple-

mentação ocorre através da classe JFrameIndex. Esta interface possui seis botões 

de ação: Cadastro, Vagas, Oportunidades, Avisos, Relatórios e Sair. 

 

A tela de cadastros de usuários, mostrada na Figura 5, apresenta as op-

ções que possibilitam incluir as informações dos usuários. Esta é implementada pela 

classe JFrameCadastro. Já a tela de cadastro de vagas, apresentada na Figura 6, 

exibe as opções que possibilitam incluir as informações referentes às oportunidades 

de emprego. Esta interface é implementada pela classe JFrameVagas do pacote 

visão. 

O pacote controle contém a classe “Controlador” cuja responsabilidade é 

administrar a comunicação entre as classes dos pacotes visão e modelo. Esta classe 

recebe as requisições oriundas da visão e as responde após consulta ao modelo. 
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5.1.2 Diagrama de Classes 

 O diagrama de classes, mostrado na Figura 13, apresenta a interação en-

tre as classes do pacote modelo.  No diagrama, as classes se relacionam da seguin-

te forma: na classe Empresa, existem métodos que instanciam objetos do tipo Vaga, 

assim permitindo o cadastramento de vagas relacionadas a uma determinada em-

presa. A classe Profissional tem acesso às vagas criadas implementando métodos 

que consultam vagas conforme o perfil do profissional. Já a classe Funcionário pode 

acessar e editar os atributos das vagas existentes. 

 

 

 

Figura 13 - Diagrama de classes 
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5.2 CONCLUSÃO 

 A arquitetura do EngeSys foi apresentada descrevendo as principais fun-

cionalidades de suas classes e a interação entre os pacotes. O próximo capítulo dis-

cute os testes realizados no EngeSys.  
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6 AVALIAÇÃO DO SISTEMA 

Este capítulo discute a avaliação do sistema que foi realizada, a fim de ve-

rificar se os principais requisitos funcionais apresentados no Capítulo 4 estão sendo 

atendidos pelo sistema implementado. Além disso, o capítulo apresenta algumas 

questões relacionadas à segurança e às limitações do EngeSys. 

6.1 TESTES FUNCIONAIS 

Esta seção apresenta os testes funcionais realizados no EngeSys para 

suas principais funcionalidades, as quais são representadas pelos casos de uso 

Acessar sistema, Incluir usuário, Incluir vaga, Emitir avisos, Buscar vaga e Gerar 

relatório de profissionais x vaga. A seguir, para cada um destes casos de uso, o tes-

te funcional é apresentado mostrando as telas do sistema e as ações tomadas para 

realizar a funcionalidade em questão.  

 

• Teste funcional do caso de uso Acessar sistema: a Figura 18 demonstra 

o início do caso de uso, em que o usuário fornece seu login e senha, e clica no bo-

tão “OK”. 

 

 

Figura 13 - Início do caso de uso Acessar sistema 
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Em seguida, o EngeSys carrega a tela inicial, com as opções de funciona-

lidades, conforme a Figura 19 apresenta. 

 

 

Figura 14 – Resultado do teste do caso de uso Acessar sistema 

 

O carregamento da tela anterior só ocorre com a autenticação bem suce-

dida do usuário. 
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• Teste funcional do caso de uso Incluir usuário: a Figura 20 apresenta a 

tela de cadastro de usuários, que é carregada após o clique no botão “Cadastro” da 

tela inicial. 

 

 

Figura 15 - Início do caso de uso Incluir usuario 
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Após o clique no botão “Incluir” desta tela, o sistema ativa os campos do 

formulário referentes ao tipo de usuário que será cadastrado. No teste proposto, ca-

dastramos a empresa ENGENHARIA S.A. Após o preenchimento dos dados, o cli-

que no botão “Salvar” submete os dados à gravação na base de dados e confirma a 

inclusão, conforme a Figura 21. 

 

 

Figura 16 – Resultado do teste do caso de uso Incluir usuário 
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• Teste funcional do caso de uso Incluir vaga: a Figura 22 apresenta a tela 

de cadastro de vagas, que é carregada após o clique no botão “Vagas” da tela inici-

al. 

 

 

Figura 17 - Início do caso de uso Incluir vaga 

 

Após o clique no botão “Incluir” desta tela, o sistema ativa os campos do 

formulário para que sejam preenchidas as características da vaga de emprego. Nes-

te teste, efetuamos o cadastro de uma oportunidade para profissionais da engenha-

ria elétrica. Após o preenchimento dos dados, o clique no botão “Salvar” submete os 

dados da oportunidade à gravação na base de dados e apresenta confirmação desta 

inclusão, conforme a Figura 23. 

.  

 

 

Figura 18 – Resultado do teste do caso de uso Incluir vaga 
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• Teste funcional do caso de uso Emitir avisos: a Figura 24 apresenta a te-

la de emissão de avisos, que é carregada após o clique no botão “Avisos” da tela 

inicial. 

 

 

Figura 19 - Início do caso de uso Emitir avisos 

 

Nesta tela, um dos tipos de notificação (débito de contribuição ou venci-

mento do CREA) deve ser escolhido. Após o clique no botão “Enviar Notificação”, o 

sistema envia a mensagem selecionada para os endereços eletrônicos dos usuários 

e emite mensagem de confirmação do envio, conforme apresenta a Figura 25. 

 

 

Figura 20 – Resultado do teste do caso de uso Emitir avisos 
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• Teste funcional do caso de uso Buscar vaga: a Figura 26 apresenta a te-

la de visualização das vagas adequadas ao cadastro de um profissional, que é car-

regada após o clique no botão “Oportunidades” da tela inicial. 

 

 

Figura 21 - Resultado do teste do caso de uso Buscar vaga 

 

 O EngeSys tomará por base para exibir as vagas de acordo com o perfil 

do usuário, o campo formação que consta no cadastro do profissional, que fica regis-

trado a partir do momento em que sua autenticação é bem sucedida. Assim, basta 

clicar no botão de busca de vagas para carregar a tela mostrada na Figura 26. Neste 

teste, a formação do usuário no cadastro do profissional é de engenharia mecânica. 

Desta forma, o sistema listou as oportunidades disponíveis para engenheiros mecâ-

nicos. 
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 • Teste funcional do caso de uso Gerar relatório de profissionais x vaga: 

para gerar relatórios dos profissionais candidatos a uma determinada vaga, deve-se 

clicar no botão Relatórios na tela inicial do sistema. Em seguida, o sistema abre a 

janela mostrada na Figura 27. 

 

 

Figura 22 - Início do caso de uso Gerar relatório de profissional x vaga 

 

 Após a exibição da janela de relatórios, no teste realizado, foi selecionada 

a opção Relatório de Profissional x Vaga juntamente com a vaga desejada, para a 

qual foi selecionada a vaga de código 0123 de engenharia mecânica. Em seguida, 

clicou-se no botão “Listar Candidatos”, e assim, o sistema apresentou a lista de can-

didatos à vaga como esperado, conforme a Figura 28. 
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Figura 23 - Lista de candidatos  
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6.2 SEGURANÇA DO SISTEMA 

Nesta seção, serão discutidas algumas implementações de segurança 

agregadas ao sistema. 

 

Visando restringir o acesso não autorizado ao sistema por parte de usuá-

rios não cadastrados, o EngeSys apresenta como primeira interação, uma interface 

que solicita login e senha. O usuário deve fornecê-los, considerando que o login será 

sempre o campo “CPF/CNPJ”, e assim como a senha, encontram-se armazenados 

no cadastro de cada usuário. Após o preenchimento destas informações, clicando no 

botão “OK”, os dados serão submetidos à consulta no banco de dados, caso sejam 

válidos, o usuário obtém acesso à tela inicial do EngeSys. A autenticação inicial evita 

que cadastros ou informações pessoais de usuários sejam visualizados por tercei-

ros. 

 

 Outra implementação de segurança que também visa resguardar dados 

pessoais de usuários é a restrição de visualização de cadastros, considerando o tipo 

de usuário. O EngeSys foi projetado para não permitir que stakeholders do tipo pro-

fissional tenham acesso ao cadastro de nenhum outro usuário, exceto o próprio. 

Além disso, no caso de empresas, não há permissão de acesso ao cadastro de ou-

tras empresas, somente acesso aos currículos dos profissionais. Esta restrição é 

confirmada no ato da autenticação. Tomando por base o atributo “tipo” do cadastro 

de usuário, esta restrição é implementada na forma de campos e botões de ação 

que aparecem desativados para usuários sem permissão. 
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6.3 LIMITAÇÕES 

Considerando a natureza acadêmica deste projeto cujo escopo é demons-

trar como estruturar um sistema dentro do padrão de projeto MVC, sua concepção 

abrange funcionalidades limitadas, as quais constituem características básicas de 

qualquer sistema do tipo CRUD. Um projeto de sistema que almeje alcançar âmbito 

comercial, demandaria uma quantidade maior de funcionalidades, além das essenci-

ais, sob pena de inadequação comercial e perecimento. 

 

Um exemplo de funcionalidade que futuramente pode-se agregar ao En-

geSys, visando facilitar a confecção do relatório de débitos, seria uma integração 

com o sistema financeiro do SENGE-RJ, visando trazer automaticamente as quita-

ções das contribuições sociais. 

 

6.4 CONCLUSÃO 

Concluindo a avaliação do EngeSys, este foi estruturado a partir das ne-

cessidades básicas identificadas no levantamento de requisitos, entretanto, funcio-

nalidades adicionais ou mesmo demandas que não tenham sido identificadas na 

análise inicial do projeto poderão ser identificadas por meio do feedback dos usuá-

rios. Disponibilizando o software em um ambiente de teste para que usuários de dife-

rentes perfis possam utilizá-lo, falhas poderão ocorrer em tempo de execução, con-

tudo, durante a evolução do sistema, minimizá-las foi uma prioridade. 
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7 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

  

O desenvolvimento deste projeto se demonstrou bastante útil na prática e 

ampliação dos conceitos e técnicas adquiridos durante o curso de Tecnologia em 

Sistemas de Computação. Como exemplo, o manuseio de ferramentas CASE na 

composição de diagramas UML, bem como a prática de conhecimentos dentro desta 

área. O aprofundamento a respeito do padrão MVC, diluindo cada tópico relaciona-

do, também se mostrou de suma importância. Entretanto, o que considero como 

maior aprendizado relacionado a este trabalho é a oportunidade de participar do 

processo de desenvolvimento de um sistema e acompanhar sua evolução desde a 

fase inicial até a codificação e testes, percorrendo suas diversas fases de desenvol-

vimento e vivenciando o quão trabalhoso é implementar um projeto de sistema. 

 

A seguir, são citadas algumas melhorias futuras que podem ser imple-

mentadas no sistema, contribuindo para sua solidificação e usabilidade, além de vi-

sar sua implantação em um ambiente de produção real. 

 

• Integração do EngeSys com o módulo financeiro do sistema corporativo 

do SENGE, a fim de facilitar a manutenção das informações relativas ao débito de 

contribuição sindical, consequentemente, automatizando a manutenção do relatório 

de débitos já existente. 

 

• Comunicação com o sistema corporativo do Conselho Regional de En-

genharia, a fim de identificar e comunicar eventuais débitos com este órgão aos pro-

fissionais. 

 

• Funcionalidade de ajuda aos profissionais com relação ao preenchimen-

to de ARTs (Anotação de Responsabilidade Técnica). 
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 • Fomentação da contratação de empresas de menor porte por parte de 

empresas maiores, avaliando a possibilidade de inclusão de empresas como candi-

datas a vagas.  
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