
Valeu a Pena?: Um site com experiências conectando concluintes à ingressantes 

Valeu a Pena?: A website with experience connecting former students to

prospective students

Catarina Pereira Ribeiro ¹

Duerton Ralph Ferreira Costa ²

Resumo

Todos que entram na faculdade têm como objetivo sair dela com o diploma e atuando na área
do curso que concluiu, porém ainda que ocorra a conclusão do curso, o mercado muitas das
vezes não absorve este novo profissional. Esta realidade é um aspecto importante atualmente
tanto para as universidades públicas quanto para o MEC, porém não há qualquer ferramenta
para acompanhar a situação do egresso de uma instituição de ensino superior. O portal Valeu
a Pena? surgiu da necessidade da coordenação do curso de Sistemas de Informação informar
ao MEC sobre o rumo dos ex-alunos após o fim da graduação. Além disso, é uma forma de
concentrar informações a respeito dos graduados no curso como forma de consulta para os
futuros ingressantes.
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Abstract

Everyone who enters at an university has the goal of getting out of it with a degree and work
in the field, but even though the graduation occurs, the market often has the possibility not to
absorb  this  new  professional.  This  reality  is  an  important  aspect  nowadays  for  public
universities and for MEC, but there is no tool to follow the situation of the egress from a
higher  education  institution.  The  website  Valeu  a  Pena? emerged  from  the  need  for
Information Systems course’s coordination to inform MEC about the alumni progress after
graduation.  In  addition,  it  is  a  way  for  prospective  students  research  about  the  course’s
informations.
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1. INTRODUÇÃO 

O curso de Sistemas de Informação da UFF tem por objetivo formar profissionais que

sejam  capazes  de  construir  soluções  para  problemas  complexos,  de  diferentes  áreas,

considerando  organizações  como  entidades  sociotécnicas  em  que  fatores  humanísticos

requerem a mesma atenção dispensada às análises técnicas.

O curso é oferecido em horário noturno, contando com grande flexibilidade curricular,

além da utilização de metodologias semipresenciais. Estes fatores, além de permitirem um

melhor aproveitamento das instalações  físicas do Instituto de Computação,  também visam

alcançar uma parcela da população não atendida pelo atual curso de Bacharelado em Ciência

da Computação, que opera nos turnos da manhã e tarde. 

Quando da construção do plano pedagógico para a criação do curso foi apresentado, a

análise de viabilidade em nível local e a criação do Curso de Graduação em Sistemas de

Informação justificava-se, pela presença de três (3) fatores:

 Carência de profissionais com formação adequada na área;

 Ausência  de  curso  semelhante  oferecido  por  instituições  públicas  em  Niterói  e

municípios vizinhos;

 Grande necessidade do mercado existente na região.

O plano pedagógico do curso apresenta,  ainda,  como perfil  do egresso a formação

diferenciada  com  relação  ao  de  Ciência  da  Computação,  buscando  agregar  o  caráter

multidisciplinar à formação de profissionais da área de Computação e Informática, através do

auxílio instrumental da tecnologia. 

[..]  a  prática  profissional  em  Sistemas  de  Informação  requer,
necessariamente,  o  relacionamento  interpessoal,  sendo,  portanto,
fundamentalmente afetada pela capacidade de comunicação, interpretação de
fatos,  análises  críticas,  capacidade  de  atuação  em  situações  inesperadas,
atuação  em  grupos,  compreensão  e  interpretação  do  contexto  social,
compreensão da dinâmica organizacional,  acompanhamento das inovações
tecnológicas, acompanhamento de políticas públicas e privadas relacionadas
às tecnologias e ao trabalho, dentre outras questões.  (RIO DE JANEIRO,
2016)

Assim, o curso visa formar profissionais capacitados para atuar na área de computação

e informática, através da gestão, desenvolvimento, utilização e avaliação de tecnologias, com

fortes  valores  éticos  e  que  sejam  cidadãos  responsáveis,  tendo  plena  consciência  das

implicações de seu trabalho na sociedade. 

Passados oito (8) anos de sua criação, como averiguar que os egressos estão sendo

absorvidos pelo mercado de trabalho, justificando a existência do curso? Como acompanhar a

vida profissional deles? Como utilizá-los por exemplos para os futuros alunos?
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É  de  extrema  importância  para  a  universidade  saber  o  quanto  os  seus  alunos

egressantes utilizam o conhecimento que adquiriram ao longo dos anos em sala de aula, e

ainda que exista a prova do ENADE - que mensura a qualidade do ensino -, esta mostra

apenas uma perspectiva do aluno quanto ao conhecimento teórico, e não prático. Portanto,

estes depoimentos no portal Valeu a Pena? serão úteis para a própria universidade identificar

se o curso teve o real aproveitamento esperado por parte do aluno, e se foi relevante na sua

vida  acadêmica  e/ou  no  mercado  de  trabalho.  Através  deste  depoimento,  será  possível

identificar  quantos  egressantes  permaneceram  atuando  na  sua  área  de  formação  e

consequentemente servindo como termômetro para se as disciplinas estão tendo importância

prática para os concluintes.

A  coordenação  do  curso  deve  estar  preparada  para  responder  a  respeito  dessas

questões ao MEC, como se suas atuais áreas de atuação refletem a seu curso escolhido na

universidade. Com isto, o portal  Valeu a Pena? surgiu como uma tentativa de resposta para

essa necessidade, bem como acréscimo permitir que o egresso possa dar um depoimento sobre

sua  experiência  durante  seu  período  no  ensino  superior  e  relacioná-lo  à  sua  atuação  no

mercado de trabalho.

2. INFLUÊNCIA PARA A SOCIEDADE EM GERAL, FUTUROS INGRESSANTES E 

ATUAIS ALUNOS

Atualmente,  as pesquisas realizadas tanto por conglomerados de mídia quanto as

realizadas  de  outras  formas  são  os  principais  meios  de  para  geração  de  parâmetros  e

resultados sobre a satisfação geral dos alunos a respeito do seu curso. Além disso, também

existem redes sociais referentes ao mercado de trabalho como o Linkedin, mas não possui o

foco em relacionar egressantes com sua universidade de fato.

(...) 35,7% avaliaram que o mercado de trabalho se encontra mais exigente
quanto  à  questão  da  qualificação,  como  também  diminui  e  extingue
empregos.  Outros  jovens  mencionaram  a  dinamicidade  das  ocupações
(28,6%),  a  difícil  entrada no mercado (21,4%) e  a  competitividade deste
(14,3%) como aspectos negativos. Dessa forma, é possível perceber que os
jovens  têm  enfrentado  os  obstáculos  atuais,  advindos  da  reestruturação
produtiva, e estão conscientes desse fato. (INSTITUTO IPSOS, 2018)

Com  os  depoimentos  dos  concluintes  sendo  informação  transparente  a  todos  que

acessarem o portal, acabará sendo uma referência através de uma outra ótica para os futuros

alunos sobre carreira e áreas de atuação, passando uma visão de como os egressos estão sendo

absorvidos pelo mercado de trabalho. Com isto, se torna mais uma referência importante para

a escolha de se inscrever para este curso ou até mesmo optar por não fazê-lo, pois pode não

atender as expectativas que tinham sobre a formação.
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Como a UFF é uma instituição de ensino pública, e, portanto, sendo subsidiada pelo

dinheiro  dos  contribuintes,  o  site  torna  transparente  os  egressos  do curso de  Sistemas  de

Informação de cada semestre para que a sociedade em geral possa acompanhar como está

sendo investido os seus recursos e conhecer  como esta  formação impacta  e influencia  no

mercado de trabalho.

Além disso, o portal também é importante para os estudantes que ainda estão cursando

Sistemas  de  Informação,  pois  assim podem compreender  um pouco mais  do  mercado de

trabalho a partir das diversas experiências dos alunos que já concluíram o curso.

3. METODOLOGIA E TECNOLOGIAS UTILIZADAS

Para o desenvolvimento do portal  Valeu a Pena?, foram efetuadas entrevistas com o

coordenador do curso de Sistema de Informação para levantamento dos principais pontos de

interesse para a criação da aplicação. A principal característica da aplicação é que os alunos

egressantes pudessem inserir um depoimento sobre a sua passagem pelo curso de Sistema de

Informação, e que informassem onde estão trabalhando atualmente. 

Foi levantado através de pesquisas que há varias tentativas de manter contato com o

egresso dos cursos de outras universidades, porém a maioria se limita a preenchimento de

algumas informações e ficam restritas para a instituição de ensino que solicitou. Porém vale

destacar o portal da Universidade Federal de Santa Catarina https://egressos.sistemas.ufsc.br/,

pois contam com a mesma estrutura que foi concedida para esta aplicação.

Para o desenvolvimento do Valeu a Pena?, foi utilizada a linguagem de programação

PHP juntamente com o padrão de arquitetura MVC, sendo utilizado o framework CodeIgniter.

Segundo Juliano Niederauer (2017, p.19), é uma das linguagens mais utilizadas no mundo,

tendo como principal diferença comparada às outras linguagens é a capacidade que o PHP

tem de  interagir  com o  mundo  web,  transformando  totalmente  os  websites  que  possuem

páginas estáticas. 

Foi definido que para o portal ficar disponibilizado para uso, o mesmo será hospedado 

nos servidores da própria UFF, desta forma facilitando a manutenção e atualização do código 

e não gerando gastos extras para a universidade pagando uma hospedagem externa. 

Mesmo o site funcionando internamente, o mesmo não terá conexão direta com outras 

aplicações da própria UFF nesta primeira versão. Portanto, para a persistência dos dados dos 

usuários, foi definida a utilização do banco de dados MySQL.
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3.1. DESIGN

Foram utilizados conceitos de experiência  do usuário (UX) alinhado a interface de

usuário (UI). Segundo Willian Martiola (2015), o UI Design é a interação entre a interface e o

usuário,  já  UX é  como  essas  interações  trabalharão  o  lado  emocional  do  usuário,  a  sua

experiência com o sistema.

 Não foram colocadas informações demais na mesma página, pois o cérebro tem um

limite  de  informações  processadas  ao  mesmo  tempo.  Os  elementos  e  conceitos

semelhantes foram relacionados, e quando cabível distinguidos de forma clara, concisa

e coesa; 

 Seguiu  o  princípio  da  visibilidade,  o  que  manteve  o  portal  com  todas  ações

fundamentais de forma visível e sem distrair o usuário com informações irrelevantes

ou redundantes; 

 Foram estudados modelos mentais simples para busca por informações, a arquitetura

do sistema como um todo foi pensada para seguir um fluxo parecido, sendo assim não

exibindo para o usuário com muitos caminhos de navegação;

 As formas seguem a função - botões, links, textos -, uma vez que o usuário é capaz de

entender  ou  prever  como  os  elementos  da  interface  irão  se  comportar  de  forma

intuitiva.

Os esquemas de cores foram utilizados em tom verde água (hexadecimal #33b672),

pois  não  tem uma associação forte  perto  de cores  mais  conhecidas  pelos  usuários,  como

vermelho (erro), amarelo (alerta) ou verde em tom mais forte (sucesso).

A  visualização  do  conteúdo  foi  feita  com  a  tecnologia  HTML  e  Bootstrap  3,

possibilitando  um  desenvolvimento  ágil  e  futuramente  manutenções  práticas  por  ser

amplamente utilizado. 

Desde 2013,  o  Bootstrap  se  tornou  um  dos  projetos  mais  populares  na
plataforma de compartilhamento de código GitHub. Ele tem um bom suporte
da  comunidade  e  um  vasto  ecossistema,  incluindo  modelos  e  extensões
construídos  em  torno  dele.  Com  uma  abordagem  modular,  o  Bootstrap
economiza uma quantidade considerável de tempo e esforço, permitindo que
você se concentre nas partes principais de seus projetos de desenvolvimento
da web. Lançado inicialmente pelo Twitter para manter a consistência em
seu design e desenvolvimento web interno em seus projetos,  o Bootstrap
evoluiu e desde o lançamento da Versão 3 foi licenciado sob a licença MIT
de código aberto. (SHENOY; SOSSOU, 2014, tradução nossa)
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3.2. REQUISITOS E FUNCIONALIDADES

Foram  definidos  os  seguintes  requisitos  funcionais  por  perfil  de  usuário:  aluno

concluinte, coordenador e visitante.

1. Aluno concluinte

Pré-requisito: ser aluno egresso da UFF no curso de SI;

Funcionalidades: 

RF01: Postar depoimento - todos os depoimentos terão de ser aprovados pelo

coordenador;

RF02: Editar seus dados pessoais;

RF03: Fazer upload de foto; 

RF04: Registrar-se na plataforma;

RF05: Login/logout.                       

                  

2. Coordenador

Pré-requisito: ser coordenador da UFF no curso de SI;

Funcionalidades: 

RF01: Aprovar novos usuários no sistema;

RF02: Reprovar novos usuários no sistema;

RF03: Aprovar novos depoimentos no sistema;

RF04: Reprovar novos depoimentos no sistema;

RF05: Editar dados de alunos;

RF06: Cadastrar novos coordenadores.

RF07: Login/logout.

3. Visitante

Pré-requisito: estar interessado em se informar a respeito dos egressantes do curso de

SI.

Funcionalidades:

RF01: Visualizar as informações sobre o curso de SI;

RF02: Visualizar as relações de alunos concluintes na página inicial;

RF03: Visualizar os depoimentos aprovados dos alunos na página inicial;

RF04: Visualizar a área de atuação dos aprovados dos alunos egressos na 

página inicial;
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RF05: Visualizar o contato do Instituto de Computação e da secretaria do curso

de Sistemas de Informação.

3.3. O SISTEMA

Figura 1 – Página inicial
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Figura 2 – Página inicial após aluno logar no Valeu a Pena?

Figura 3 – Edição de dados e depoimento do aluno
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Figura 4 – Upload de foto

Figura 5 – Página de registro de concluintes

9



Figura 6 – Dashboard do coordenador para controle de aprovação de cadastro

                    

 Figura 7 – Controle de administração de coordenador

         Figura 8 – Edição de seus próprios dados (coordenador) 
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 4. PRÓXIMOS PASSOS

O Valeu a Pena?já possuí funcionalidades que o tornam uma ferramenta importante

para os seus usuários, porém ela pode ser melhorada ao longo do tempo para que se torne uma

ferramenta mais robusta. Algumas ideias foram analisadas, porém não entraram no escopo

para a versão inicial do projeto, contudo poderão agregar mais valor ao site à medida que

forem implementadas. Algumas delas abaixo:

 Integração com o Linkedin – A partir dessa integração o egresso poderia vincular sua

conta ao site e as informações de empresa e função estariam sempre atualizadas no

site, evitando um novo preenchimento a partir do ex aluno.

 Integração  com o Github  –  Para  o  setor  de  TI  o  github é  uma ferramenta  muito

utilizada,  portanto  essa  integração poderia  ser  mais  uma forma de visualização  de

portifólio do egresso para o mercado.

  Call Center – Fazer com que futuros ingressantes ou interessado sobre o curso possam

entrar contato com a coordenação através do Valeu a Pena?

 Comunicação entre ex alunos e futuros ingressantes – Estudar viabilidade de ex alunos

personalizarem suas informações tornando-as públicas, como forma de contato e fazer

com que interessados possam entrar em contato de forma fácil.

 Responsividade – Deixar site responsivo, uma vez que celular é o principal meio de

acesso à internet no Brasil.

5. CONCLUSÃO

Desta  forma,  o  portal  Valeu  a  Pena? irá  agregar  à  coordenação  de  Sistemas  de

Informação facilitando o trabalho de reunir informações a respeito dos concluintes do curso,

para em seguida serem enviadas ao MEC. Além disso, também irá auxiliar decisoriamente os

futuros ingressantes, sendo uma fonte confiável de conhecimento a respeito da relação da área

com o mercado de trabalho, expectativas e sobre o que a universidade agregou de fato para a

formação deste profissional. De uma forma em geral, possibilitar que a sociedade em geral

possa  acompanhar  como está  sendo investido  os  seus  recursos  devido a  universidade  ser

pública ser subsidiada pelo dinheiro dos contribuintes.

Ademais, os parâmetros utilizados para desenvolvimento (linguagem e design) são 

simples a fim de trazer facilidades para manutenção e melhorias futuras.
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APÊNDICE B – Lista de abreviaturas e siglas

UFF Universidade Federal Fluminense 

MEC Ministério da Educação e Cultura

ENADE Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes

UX User Experience (experiência do usuário)

UI User Interface (interface do usuário)

MVC Model-View-Controller

PHP Personal Home Page

RF Requisitos funcionais

HTML HyperText Markup Language
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