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Resumo 

 

Esse artigo discorre sobre o desenvolvimento de um aplicativo mobile que oferece caronas 

solidárias para pessoas que tenham algum vínculo com a Universidade Federal Fluminense. A 

aplicação permite que os interessados ofereçam e busquem caronas com datas, horários e 

destinos pré-definidos, objetivando conforto, segurança e menor tempo de trajeto regular. O 

compartilhamento de caronas num sistema automatizado gera praticidade e se torna uma 

alternativa para fugir dos ineficientes transportes públicos dos grandes centros urbanos.  
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Abstract 

 

This article discusses the development of a mobile application that offers carpool rides for 

people who have a relationship with the Fluminense Federal University. The application 

allows interested parties to offer and seek rides with predefined dates, times and destinations, 

aiming at comfort, safety and shorter regular commuting time. Carpool sharing in an 

automated system creates practicality and becomes an alternative to escape the inefficient 

public transport of large urban centers. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

1.1 Motivação  

 

O projeto RideUFF surge motivado pelo problema de mobilidade urbana enfrentado pelos 

estudantes universitários da UFF, com o intuito de trazer economia, conforto, segurança e 

sustentabilidade. 

Com diversas obras na cidade do Rio de Janeiro e por Niterói somados ao número de 

veículos nas ruas, o tempo perdido no trânsito torna-se muito maior, e verifica-se que muitos 

carros trafegam rotineiramente com lugares vagos, onde muito desses vão por vezes para o 

mesmo destino. Com a carona estudantes que necessitam de duas ou até mesmo três 

conduções para ir a faculdade ou chegar em casa, economizam dinheiro, ganham conforto, 

mais segurança por ficar menos tempo exposto na rua em pontos de ônibus e menor tempo em 

seu trajeto, assim sobrando tempo para o que realmente importa. Os motoristas por sua vez 

economizam no combustível, podendo até compensar o gasto diário com o capital ganho com 

caronas.  

O fator de sustentabilidade é visto pela diminuição dos gases poluentes liberados no 

meio ambiente. Com veículos lotados, menos veículos circularão nas ruas, até mesmo pessoas 

que preferem não dirigir podem utilizar o conceito de caronas solidárias. Existem hoje grupos 

de WhatsApp próprios para caronas. O aplicativo apresenta a vantagem de unificar num só 

lugar o fluxo de marcações de caronas, otimizando o processo e gerando praticidade para os 

interessados. 

Nossa motivação surge após conversas informais vendo a maneira que são 

combinadas hoje as caronas na universidade, ouvindo reclamações pelos corredores por não 

ser simples encontrar uma carona, surgiu a intenção de ajudar os alunos da UFF em uma 

alternativa tecnológica para fins de transporte, e também pela motivação por outros trabalhos 

de universidades pelo Brasil a exemplo da UFRJ onde foi implementado uma solução 

semelhante, na qual enfrentam esse problema e se fez surgir essa necessidade e o RideUFF 

vem com a intenção de minimizar essa realidade. 

 

1.2 Sobre o Aplicativo 

 

Diariamente muitas caronas são combinadas entre os alunos da UFF para trajetos de 

idas e vindas da faculdade com os aplicativos de mensagens instantâneas, muitos grupos 
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diferentes de caronas são criados de forma desordenada. Ali, os conteúdos são por textos 

meramente dispostos por motoristas que oferecem carona indicando destino e horário com 

uma tarifa a ser cobrada a espera de pessoas que se interessem em utilizar essa carona. A 

procura por vagas é grande e como a criação de grupos é totalmente livre acontece que muitos 

grupos sejam criados restringindo assim o acesso à informação das caronas disponíveis aos 

interessados que não fazem parte de tais grupos. Por vezes é necessário espalhar a notícia de 

carona por quatro, cinco ou até mais grupos e controlar os pedidos individualmente, podendo 

haver recusas por exceder o número de vagas ou até mesmo cancelamentos corriqueiros 

fazendo com que trafegue com lugar vago ou sem tempo disponível arranjar outro integrante. 

Já os que buscam caronas precisam fazer parte de todos esses grupos para poder conseguir 

alguma carona, ocasionando um esforço maior ou até mesmo recebimento de mensagens que 

não sejam do seu interesse naquele momento. Diante disso, surge a proposta do aplicativo -

RideUFF, que unificará em uma única plataforma o agendamento de caronas, facilitando tanto 

para quem oferece como para quem recebe, fornecendo uma lista com as caronas e 

informações disponíveis, chat específico para os membros de cada carona específica para 

poder acertar detalhes mais preciso, e até justificativa de cancelamentos. Haverá também 

filtragem por local de destino facilitando encontrar caronas para seu destino, as cobranças de 

tarifas, ficará a cargo de cada motorista pois o aplicativo será totalmente gratuito.  

 

2. QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 

 

 Foi realizado um formulário com perguntas relevantes a respeito do conceito de 

caronas solidárias com os integrantes da comunidade acadêmica da universidade. O objetivo 

da pesquisa era colher informações a respeitos dos candidatos a possíveis usuários, tais como 

características pessoais, interesse em utilizar ou oferecer carona, disponibilidade de acesso a 

carro, experiências com caronas para possíveis sugestões de utilização. 

 A pesquisa foi elaborada em forma de questionário pela ferramenta Formulários 

Google. A ferramenta é capaz de coletar um volume grande de dados rapidamente, 

disponibilizando formulários online que são acessados por links públicos, e cria perguntas 

personalizadas objetivas e também discursivas curtas ou longas conforme a preferência do 

usuário. Essas respostas são armazenadas automaticamente e sobre elas são geradas planilhas 

e gráficos que permitem a análise clara e simplificada dos dados.  

 Com as perguntas objetivas foi possível fazer uma análise quantitativa para fins de 

algumas tomadas de decisões no projeto e desenvolvimento do aplicativo. Já as subjetivas 
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foram importantes para coletar ideias e sugestões para a escolha de funcionalidades do 

aplicativo. 

 O questionário foi disponibilizado durante 2 dias, sendo divulgado nas redes sociais e 

grupos específicos da comunidade da UFF, tendo um total de 32 participações. Percebemos 

que a pesquisa teve um engajamento maior de alunos do campus da Praia Vermelha, onde é 

localizado o curso de Sistemas e Computação e por isso ela possa estar viciada com um 

número maior de respondentes desses cursos, contudo essas foram as respostas que 

alcançamos, tendo essa distribuição detalhada abaixo. Um número não tão expressivo perto 

do universo de integrantes, porém suficiente para poder analisar e conscientizar sobre a 

importância do aplicativo. 

 As primeiras perguntas foram sobre características pessoas como sexo, idade e cidade 

de residência atual abaixo descreveremos as informações mais relevantes da pesquisa. 

 

Figura 1 - Gráficos sobre gêneros e faixa etária 

 

Fonte: http://abre.ai/formsrideuff 

 

A figura 1 sobre o gênero dos entrevistados aponta que existe um maior interesse 

pelas pessoas do sexo masculino correspondendo a quase 72% dos entrevistados, em seguida 

as mulheres com 25%, e 3,1% de pessoas de outro gênero se interessaram pelo aplicativo. 

Afrente dessa análise, o que possa justificar é o receio das mulheres de utilizar caronas 

baseado pelo problema encontrado na sociedade de atentados as mulheres, diminuindo assim 

seu interesse. Aumentar a segurança limitando o uso do aplicativo tendo rostos conhecidos e 

até convívio universitário somado a conscientização por conduta exemplar nos termos de uso 

durante a utilização da carona possa passar mais credibilidade para uma maior participação do 

público feminino ao uso do RideUFF. Observa-se também as cidades de moradia dos 
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participantes, existe uma distribuição mais espalhada entre 3 principais cidades, quase 35% na 

própria Niterói, região onde fica localizado os campis da universidade de utilização da 

aplicação, 31% São Gonçalo como cidade vizinha, e 31% Rio de Janeiro em geral com bom 

número de representantes, em seguida Maricá com 3%. Essas 3 últimas somadas totalizam 

65% dos entrevistados, público que se desloca em maior distância da faculdade. Dessa 

maneira podemos perceber que a maior parte dos entrevistados moram distante da faculdade o 

que aumenta a necessidade de aderir caronas para ganhar tempo, conforto e segurança em seu 

deslocamento diário, o que incentiva a criação do aplicativo principalmente a esse público. 

Na segunda sessão do questionário foram feitas perguntas sobre a frequência 

semanal de idas a UFF, assim como meio de condução que utiliza para o trajeto e também se 

possuíam a carteira de motorista tipo B para carros. Em primeiro momento foi perguntado se 

a pessoa vai para faculdade algum dia da semana, onde 31 responderam que sim e 1 pessoa 

que não. Só seguiram nessa sessão os que responderam sim. 

 

Figura 2 – Gráfico sobre a frequência semanal à UFF 

 

Fonte: http://abre.ai/formsrideuff 

 

Figura 3 - Gráficos sobre campus mais frequente e meio de transporte utilizado 

 

Fonte: http://abre.ai/formsrideuff 

 



 6 

Na figura 2 podemos perceber que 80,6% das pessoas frequentam de 3 até mais de 5 

vezes na semana para a UFF, o que afirma a alta interação da ida presencial a faculdade na 

rotina dessas pessoas. Na figura 3 sobre qual campus é mais utilizado, o da Praia Vermelha 

vem em primeiro com 87,1% de passagens por ele, em seguida Gragoatá com 29% e 

Valonguinho com 19,4% concentram as maiores porcentagens, e os demais polos com menos 

utilização. Já a respeito de condução utilizada como possibilitamos a escolha de mais de uma 

opção o somatório da votação deu 64 opções marcadas. Como, tivemos 31 votantes, 

percebemos que muitos utilizam 2 ou até 3 conduções em seu trajeto, principalmente os que 

moram fora de Niterói, enfatizando a necessidade de uma alternativa para condução, onde 

automóvel de preferência cheio otimiza o tempo perdido em trânsito. 

A sessão seguinte foi destinada aos motoristas de automóvel habilitados que 

representaram 59,4% ou 19 pessoas do total de respostas. 

 

Figura 4 – Possuir veículo próprio e se o utiliza a ir para UFF 

 

Fonte: http://abre.ai/formsrideuff 

 

Figura 5 – Gráfico sobre número de passageiros transportados e se há interesse em oferecer 

caronas 

 

Fonte: http://abre.ai/formsrideuff 
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   Na figura 4 verificamos que 63,2% das pessoas possuem veículo próprio e dessas 

pessoas 52,6% utilizam o veículo para ir a UFF, o que enfatiza a ter um bom número de 

carros para possíveis caronas. 

A figura 5 remete que entre as pessoas que vão de carro 100% trafega sempre com 

lugar vago, e para expressivamente 80% dos casos a pessoa vai sozinha no veículo, o que 

mostra a oportunidade de oferecer caronas para pessoas que tem destinos semelhantes, e 

corrobora com o aumento do trânsito frente a um dos motivos de haver mais veículos nas ruas 

vazios. A respeito da possibilidade de oferecer carona que é a proposta principal do 

aplicativo, 75% dos habilitados e possuidores de veículo próprio foram adeptos a 

possibilidade de oferecer caronas para algum membro da UFF. Dentre os 25% que se 

recusaram deixamos aberto a justificativas e alegaram que moram próximos a faculdade e 

também por possuírem motos, e por isso não teriam condições de oferecer caronas. 

Na última sessão foram questionadas perguntas se os respondentes já fizeram uso de 

combinações de caronas na UFF por aplicativos de mensagens instantâneas, também a 

possibilidade de usar um aplicativo mobile de caronas da universidade, e por último de forma 

qualitativa e discursiva pedimos para justificar a classificação da criação do aplicativo, afim 

de entender os receios ou a não utilização do mesmo, assim como críticas ou ideias para 

possíveis e futuras aplicações para o software. 

 

Figura 6 – Gráficos sobre receber carona e se já combinou carona na UFF 

 

Fonte: http://abre.ai/formsrideuff 
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Figura 7 – Gráfico sobre a classificação do aplicativo  

 

Fonte: http://abre.ai/formsrideuff 

 

Na figura 6 somente 25% já fez ou faz uso de combinações de caronas bem 

provavelmente por aplicativos de mensagens instantâneas como acontece atualmente, mostra-

se que a ideia de carona mesmo que aceita por muitos ainda é pouco utilizada. E 

expressivamente 84,4% das pessoas utilizariam um aplicativo de caronas solidárias entre os 

universitários, ratificando a importância da criação da plataforma. 

No gráfico de barras na figura 7, numa escala entre 1 a 5 onde o valor mínimo é 

ruim e o valor máximo é excelente, aponta que 84,4% ou 27 pessoas qualificaram a utilização 

de um aplicativo de caronas solidárias próprios para integrantes da UFF como excelente e 

ótima para criação. 

Por fim, como justificativa deixada pelos respondentes mostrando ponto de vistas a 

respeito do aplicativo: 

- “Ajudaria muito na economia e na praticidade, pois pelo WhatsApp é muita 

confusão” 

- “Excelente para quem já utiliza carona” 

- “A UFF necessita de um aplicativo para mobilidade que dê segurança, agilidade e 

organização” 

- “Ideia ótima, principalmente para quem mora distante” 

- “Seria ótimo não depender somente do transporte público” 

- “Praticidade, economia e tempo” 

- “A carona seria uma relação mútua já que ambos se beneficiariam” 

- “A aplicação deveria oferecer algum suporte ao usuário, mesmo que for mínimo”   
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3. APLICATIVOS SEMELHANTES 

  

 Atualmente os serviços informatizados ganham espaço na sociedade, e os sistemas 

voltados para o mercado de mobilidade urbana surgem como alternativas criativas de 

transporte, que tem como objetivo minimizar os problemas hoje enfrentados principalmente 

nas grandes metrópoles. No Brasil, diversos aplicativos desse universo tomam conta dos 

smartphones, crescem em grande escala e são encontrados nas lojas virtuais, porém cada um 

com suas particularidades. Assim como o RideUFF próprio para o escopo da UFF.  

Abaixo serão analisados dois aplicativos existentes no meio acadêmico o Caronaê e o 

Vemcar onde apresentaremos suas virtudes e principais características e também incluiremos 

o aplicativo BlaBlaCar com uma atuação fora da área acadêmica, que também faz parte do 

conceito de carona solidária. 

 

3.1 Aplicativo Vemcar 

 

 Esse aplicativo conta com o apoio da Superintendência de Informática da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Sinfo) a partir da ideia apresentada por um 

aluno do curso de Engrenharia de Software da universidade, com slogan “Precisando de 

carona? ”, proposto para caronas solidárias de maneira prática e simples. Somente usuários 

com vinculo ativo com a UFRN podem se cadastrar e utilizar o sistema. Dentre as principais 

funcionalidades apresentadas pela ferramenta, é possível destacar a possibilidade de oferecer 

e solicitar caronas a alunos, professores e demais funcionários da universidade.  

 

Figura 8 – Smartphone com aplicativo Vemcar 

 

Fonte:https://www.ufrn.br/imprensa/materias-especiais/2872/aplicativo-de-caronas-solidarias-da-ufrn-registra-

mil-downloads-em-uma-semana 
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3.2 Aplicativo Caronaê 

 

É um aplicativo feito por alunos de diversos cursos da UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (UFRJ), um software de código aberto, seguro e 

prático de caronas solidárias, criado com o objetivo de ser replicado em diferentes instituições 

e feito exclusivamente para a comunidade acadêmica das instituições integrantes da Rede 

Caronaê.  

O aplicativo está disponível da plataforma Android e iOS, em seu website consta as 

seguintes características como destaque: 

Segurança: Uso exclusivo para a comunidade acadêmica das instituições integrantes da Rede 

Caronaê, evitando a presença de usuários desconhecidos; 

Tempo: As caronas reduzem significativamente o tempo gasto com a locomoção até a sua 

instituição, sobrando tempo para o que realmente importa; 

Centralização: Unifica as ofertas de carona em uma plataforma única, aumentando as 

oportunidades de viagens compartilhadas; 

Meio Ambiente: Aumentando a taxa média de ocupação dos veículos, reduzimos o número 

de carros nas ruas e, com isso, a emissão de poluentes; 

Integração: Em caronas, já surgiram grandes amizades, ideias mirabolantes e acordos 

milionários; 

Figura 9: Website do aplicativo Canoraê da UFRJ 

 

Fonte: https://caronae.org/ 



 11 

3.3 Aplicativo BlaBlaCar 

 

             Um aplicativo também mobile o BlaBlaCar se enquadra no mesmo conceito dos 

demais apresentados, porém como todos tem suas particularidades, ele se difere por ter como 

principal característica na qual o motorista compartilha caronas entre cidades normalmente 

com longas distâncias para poder reduzir e economizar os custos das viagens. Com um 

aplicativo voltado para remuneração, porém com um valor muito mais acessível do que a 

utilização de Táxi ou outro aplicativo como Uber e por isso ele se destaca. O público de 

acesso também é maior sendo disponível para qualquer cidadão, basta ter o cadastro e então 

após o sistema aceitar a comprovação de documentação do viajante ele estará apto a utilizar, 

sendo uma solução para segurança do aplicativo. 

 

2.4 Comparações 

 

 Apesar de compartilharem do mesmo conceito os aplicativos possuem diferenças 

como taxa de remuneração, público alvo, propósito e aplicabilidade. Então montamos uma 

tabela comparativa para pode ilustrar melhor as semelhanças e diferenças entre cada 

ferramenta e mostrar como um mesmo conceito andar em conjunto havendo suas 

particularidades. 

 

Tabela 1: Comparativo entre características dos aplicativos 

 VEMCAR CARONAÊ BLABLACAR RideUFF 

OFERECER/SOLICI

TAR CARONAS 

Sim Sim Sim Sim 

IDENTIFICAÇÃO 

DE USUÁRIOS 

SIGAA, 

SIPAC, 

SIGRH, 

SIGADMIN 

UFRJ CNH GMAIL UFF 

RESTRIÇÃO DE 

PÚBLICO 

UFRN UFRJ Livre UFF 

USO DE MAPA NA 

LOCALIZAÇÃO 

Sim Não Não Não 

CHAT ENTRE Não Sim Sim Sim 
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USUÁRIOS 

UTILIZA 

REMUNERAÇÃO 

Não Não Sim Não 

PLATAFORMA Android Android, iOS Android, iOS Android 

Fonte: Autor 

 

Podemos perceber que a proposta do RideUFF vai ao encontro a esses aplicativos, 

porém restringimos o acesso ao mapa para poder facilitar os pontos de encontro, com pontos 

fixos bem sinalizados nos campis permite uma maior segurança. Detalhes de desembarque 

fica disponível para acertamento utilizando o chat. Ser totalmente gratuito é uma visão 

oportuna fortalecendo o lema do conceito com caronas solidárias, a taxação ficando a cargo 

dos representantes da corrida e destacando também nosso sistema de login sendo possível 

somente aos que tiverem o e-mail de domínio da UFF. Nada muito diferente do que outros já 

fazem, porém, nosso diferencial é ser exclusivo na esfera da UFF visto a necessidade aqui 

encontrada. 

 

4. DESENVOLVIMENTO DO APLICATIVO 

 

4.1 Estrutura  

 

O RideUFF é um aplicativo mobile projetado para atender ao público da UFF que 

engaje a querer uma alternativa para fugir do trânsito da cidade, aplicando o conceito de 

caronas solidárias.  

 O aplicativo conta com processos que visam a praticidade na busca por caronas, são 

basicamente três funcionalidades: Oferecer carona; Buscar carona; Sistema de Chat. 

Ao ter algum vínculo com a UFF os usuários cadastrados poderão ter acesso a uma 

lista contendo vários cards com informações de caronas publicadas e foto do motorista, 

também poderão fazer a busca por destino facilitando seu objetivo e na criação de um chat 

automático ao ingressar numa carona para poder acertar detalhes da carona sem precisar que 

ninguém tenha o número de contato pessoal dos integrantes da viagem tendo uma segurança 

maior. 
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4.2 Ferramentas 

 

Android Studio é um ambiente de desenvolvimento integrado para desenvolver para a 

plataforma Android, além disso provê debug, testes e profile multiplataforma. É uma 

Ferramenta oficial que é disponibilizada para download de forma gratuita para qualquer 

desenvolvedor. As integrações com os plug-ins, assim como a compilação do aplicativo são 

feitas pelo Gradle, que consiste em uma ferramenta de automação de compilação open source. 

Para prototipação das telas foi utilizado o software Mockup, um software online e 

gratuito com certas restrições de uso que permite abordar e orientar todo o design das telas, 

como cores e botões próprios dos Android. 

 

4.3 Base de dados 

 

 Para funcionamento da base de dados utilizaremos a plataforma Firebase, que é uma 

ferramenta do Google gratuita que serve como infraestrutura para desenvolver aplicativos 

com maior rapidez e flexibilidade. No Firebase, é possível armazenar dados de forma segura e 

rápida. O ambiente de desenvolvimento atua dando suporte para a integração sem mesmo 

precisar sair do software para configurações necessárias. 

Um acessório disponível na plataforma Firebase é o Firestore Database, banco de 

dados não relacional, que utiliza de forma rápida suas consultas. Seus dados ficam 

armazenados em coleções que contém documentos, no qual cada documento pode conter 

coleções, mas nenhum documento pode conter outro documento, e nenhuma coleção pode 

conter outras coleções. 

 

Figura 10: Demonstração de um modelo Firestore de dados 
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Fonte: firebase.google.com 

 

Diferente dos bancos de dados relacionais, o NoSQL usado pelo Firestore trabalha 

com consultas indexadas, isto é, independentemente da quantidade de dados, as respostas das 

queries sempre são trazidas de imediato.  

Em troca da alta performance nas buscas, o Firestore traz pontos negativos, como 

queries limitadas, ao ponto de não ser possível fazer busca por exclusão (select * from users 

where id != 1), e também pelo fato de ser não relacional, impossibilita fazer joins. 

 Antes de descrever o modelo de dados, foi preciso entender a diferença e as limitações 

de um banco NoSQL para um banco relacional. Como foi explicado anteriormente, o 

Firestore não trabalha com junções de tabela, logo foi preciso usar o método de 

“Desnormalização” que é o processo de repetir dados de uma tabela em outra a fim de 

garantir um desempenho melhor. Uma recomendação dos próprios desenvolvedores é de 

sempre pensar na modelagem de dados não em questão de lógica ou compactação, mas sim no 

resultado final dos dados que se quer mostrar na tela para o usuário. 

 Se pensarmos nas caronas, seria comum modelar os documentos na coleção rides 

assim como mostra a figura 12 abaixo, armazenando somente os ids referentes aos 

documentos dos usuários e bairro. Porém, para acessar os dados dos passageiros, seria 

necessário fazer uma busca a mais para cada um, comprometendo drasticamente o 

desempenho. 
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Figura 11: Documento de uma carona dentro da Coleção “Rides” 

 

Fonte: Android Studio 

 

Após o processo de “Desnormalização”, o melhor resultado para as buscas das 

coronas seria como mostra na figura 13 abaixo, repetindo dados de outros documentos como 

nome, foto dos usuários mesmo sabendo seus respectivos ids. Logo temos um aumento 

pequeno de tamanho de documento em troca de um enorme ganho de rapidez de consulta e 

processamento. 

 

Figura 12: Documento de uma carona após "desnormalização" 

 

Fonte: Android Studio 
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4.4 Arquitetura 

 

Apesar do modelo MVVM ser hoje a arquitetura oficial recomendada pelo Android, 

para esse projeto, utilizamos o MVC(Model View Controller) devido a sua simplicidade sem 

perder um bom encapsulamento. 

 

Figura 13: Modelo MVC 

 

Fonte: fonte: https://www.blog.redemasterinfo.com.br/post/introducao-ao-padrao-mvc/ 

 

Esse modelo consiste em dividir a estrutura em 3 partes: 

 

Model: Responsável pela estruturação dos dados, ele notifica suas visões e 

controladores associados quando há uma mudança em seu estado. Responsável também pelas 

regras de negócio do projeto. A Controller acessa o Model para persistência dos dados. 

Controller: Faz as funções lógicas do sistema manipulando os dados do Model e 

enviando as respostas para a interface, lida com as entradas de dados no sistema. 

View: Responsável pela interação com o usuário, é tudo aquilo que o usuário vê, é a 

interface do programa. Ele quem faz os chamados do Controller para atender suas 

requisições. 

Para o aplicativo em questão, o Model é um pacote que contendo todas as classes 

implementadas que recebem dados do Firestore em forma de objetos instanciados para serem 

manipulados por métodos das classes contidas no pacote Controller. Que por sua vez, é 

requisitado pelo usuário através da interface que representa a View. No caso do Android, View 

são todas as Activities e Fragments. 
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4.5 Segurança 

 

Se tratando de dados pessoais dos alunos, o aplicativo deve preservar ao máximo a 

integridade e segurança de toda informação disponível na rede. 

O RideUFF utiliza a ferramenta Authentication do Firebase para a manutenção das 

contas. Nela todas as senhas são armazenadas de forma criptografada onde nem o moderador 

tem acesso. 

Os termos de condições de uso são apresentados em todo cadastro novo, e também 

fica visível em uma das opções do menu após logado no sistema. Também é padrão informar 

e requisitar ao usuário permissão pelo acesso de APIs externas à aplicação como por exemplo 

a utilização de fotos da galeria de imagens para usar no perfil. 

Podemos ter acesso no Apêndice C localizado ao final do artigo a descrição completa 

dos Termos de Uso. 

 

4.6 Telas e Usabilidade 

 

Figura14 – Telas do aplicativo RideUFF 

 

Fonte: Aplicativo RideUFF 
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A figura 14 apresenta três telas do aplicativo RideUFF descrevendo-as 

respectivamente abaixo. 

 

 Tela de Cadastro e Login:  

      Caso seja a primeira vez do usuário no aplicativo, essa será a primeira tela mostrada, 

contendo as opções de login e cadastro. Se já estiver cadastrado, essa etapa é ignorada 

direcionando sempre para a tela de Busca de carona quando iniciado a aplicação. O aplicativo 

permite apenas domínios de e-mail terminados em @id.uff.br para cadastramento. 

 

 Tela de Buscar Carona: 

A tela em mostrar uma lista de todas as caronas em ordem decrescente de partida, nela 

é possível filtrar a busca. Caso usuário clique em alguma carona, ele será enviado para a tela 

de detalhe da carona em questão. Também é possível compartilhar uma corrida clicando no 

botão flutuante na parte inferior direita da tela. Essa opção leva o usuário para a tela 

compartilhar carona. 

 

 Detalhe da Carona: 

 

Nessa tela mostra-se todos os dados relacionado à carona escolhida pelo usuário. Após 

conferir os dados mais detalhados, ele pode cancelar ou confirmar sua presença na corrida em 

questão. 

 

Figura15 – Telas do aplicativo RideUFF 
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Fonte: Aplicativo RideUFF 

 

A figura 15 apresenta mais três telas do aplicativo RideUFF descrevendo-as 

respectivamente abaixo. 

 

 Tela de Compartilhar Carona: 

 

Tela acessível somente para usuários com carro cadastrado. É onde o usuário escolhe 

se está indo ou saindo da UFF e preenche o formulário com todos os dados de uma carona que 

queira compartilhar. 

 

 Tela de Minhas Caronas: 

 

Nela é possível ver todas as caronas ligadas ao usuário. Separando-as pelo tipo de 

vínculo: passageiro ou motorista. Ao clicar na mesma, como motorista é possível cancelar a 

corrida ou finalizar a mesma ao fim da viagem. Como passageiro, só existe a opção de 

cancelar sua presença. 

 

 Tela de Menu de Navegação/Menu de Rolagem Lateral: 
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Presente nas telas de Buscar e Minhas caronas. É acionado sempre que o usuário 

desliza o dedo no canto da tela esquerda em direção ao centro. Consiste em mostrar 3 opções:  

Editar Perfil: Direciona para a tela de edição. 

Termos de uso: Direciona para a tela te Termos. 

Logout: Desloga o usuário retorna para a tela inicial de Login/Cadastro. 

 

Figura 16 – Menu Padrão 

 

Fonte: Aplicativo RideUFF 

 

 Menu Padrão: 

 

Presente nas telas de Buscar caronas e Minhas caronas ele fica localizado na parte de 

baixo das telas. Cada botão representa o redirecionamento para uma tela com o mesmo nome. 

 

Figura 17 – Logotipo RideUFF 

 

Fonte: Autor 

 

 Logotipo 

  

A logotipo foi planejada baseada a partir da figura de um volante em formato de um 

símbolo de localização que é bem atual quando se refere a buscar ou encontrar alguma coisa 

desejada. As cores foram escolhidos o preto e o branco pela beleza e simplicidade 

 

4.7 Gerenciamento 

 

Toda a organização de desenvolvimento do aplicativo contou com basicamente duas 

plataformas para coordenação: a ferramenta em nuvem Google Drive que possibilitou a 

criação de pastas compartilhadas onde foi possível gerenciar versões e alterações dos 
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documentos, imagens, referências de pesquisas realizadas e assim contextualizando os 

integrantes do projeto para que pudessem se manter atualizados e enxergar os detalhes e 

evolução das tarefas ao longo do trabalho, como mostram as imagens de número 18 e 19. 

 

Figura 18 - Plataforma Google Drive pastas distribuídas 

 

Fonte: Google Drive 

 

Figura 19 - Plataforma Google Drive 

 

Fonte: Google Drive 
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E a ferramenta GitHub, que é uma plataforma de hospedagem de códigos, e assim foi 

possível acompanhar a evolução de codificação, todos os commit e alterações estão salvos 

nessa plataforma de forma a poder controlar as versões do software como mostra as imagens 

20 e 21. 

Figura 20 - Plataforma GitHub 

 

Fonte: https://github.com/vitorcuzzuol/Caronet 

 

Figura 21 - Plataforma GitHub 

 

Fonte: https://github.com/vitorcuzzuol/Caronet 

 

Os commitis foram realizados sem alguma cronologia, eram de acordo com as 

necessidades a partir de algumas tarefas realizadas dentre as atividades sem alguma 

predefinição a ser seguida. 
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5. TRABALHOS FUTUROS 

 

4.1 Sistema de Chat 

  

 Para implementação futura torna-se indispensável a disponibilidade de chat, evitando 

assim ser dependente de outros meios de comunicação e garantir uma maior privacidade entre 

os usuários, onde seria possível a troca de mensagens instantâneas para acertar os pormenores 

de detalhamento da carona como desvios de caminhos, possíveis atrasos. O chat seria criado 

automaticamente após um passageiro participar de uma carona, fará parte dessa sala de bate-

papo o motorista e os membros daquela viagem, sendo assim possível restringir o acesso a 

essas trocas de mensagens somente ao grupo específico daquela corrida tornando a 

experiência do usuário mais eficiente, confiável e segura. 

 Por falta de tempo hábil não conseguimos implementar o sistema de chat visto as 

dificuldades encontradas para implementação das funcionalidades básicas do aplicativo.  

 

4.2 Avaliação de Caronas 

 

Um local onde o passageiro ou o motorista pode avaliar ou emitir opiniões acerca de 

seus trajetos de locomoção. Assim seria mais uma alternativa a melhorar a segurança visto 

que antes de ingressar numa corrida o passageiro teria mais uma forma de avaliar e escolher a 

carona que mais lhe agrade, e a participação comunitária dos usuários respondendo a 

avaliação tornará os motoristas que utilizam o aplicativo corretamente com maior 

credibilidade em suas caronas, afastado os que tiverem conduta duvidosa, o mesmo vale para 

o motorista avaliar os passageiros que não cumprirem corretamente o comportamento 

adequado. Uma avaliação qualitativa de 0 a 5 estrelas onde terá um campo para justificativa e 

a média dessas estrelas seria a figura que representa esse motorista ou passageiro e ficará em 

destaque abaixo da foto do responsável. 

 

4.3 Testes Funcionais 

 

Vale destacar que por falta de tempo hábil não foi realizado um plano de testes com 

testes funcionais e unitários no desenvolvimento do aplicativo, afim de encontrar bugs ou 

outros erros que por ventura possam vir a atrapalhar o desempenho da ferramenta. Apenas 
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alguns pequenos testes locais para reparar código, acessar login, e verificar alguma falha de 

funcionalidade básica do aplicativo. 

 

6. CONCLUSÃO 

 

 A criação do aplicativo RideUFF foi idealizado para auxiliar os estudantes da UFF em 

sua locomoção diária de chegada e saída da universidade, principalmente para aqueles que 

enfrentam transtornos diariamente no trânsito ou para aqueles que moram distantes, podendo 

afetar seu rendimento em aula pelo estresse passado ou em seu descanso para casa. 

 Afim de minimizar esse prejuízo somado aos conceitos contemporâneos de tecnologia 

torna-se uma solução possível dentro das aplicações feitas e propostas descritas ao longo do 

artigo. Podemos crer que a integração e colaboração entre as pessoas cada vez mais dentro da 

sociedade é a chave para um mundo melhor, onde juntos podemos somar esforços e 

conhecimentos para amenizar com soluções os problemas corriqueiros enfrentados pela 

população e agregar de alguma forma mais conforto ou valor na vida das pessoas. 

 Para escalabilidade o projeto pode ser desenvolvido também para outras plataformas 

nos sistemas operacionais como o iOS, Windows Phone, entre outros integrando mais pessoas 

ao aproveitamento do aplicativo e sua colaboração com os usuários, tornado melhor a 

usabilidade. Apontamos também que às vezes é numa conversa que surgem oportunidade de 

negócios, nascem amizades, parcerias de compartilhamento de histórias, experiências e a 

integração numa carona pode ser um gatilho para isso. 

 Aplicamos aqui conhecimentos aprendidos durante nossa formação pela UFF e 

procuramos usar nosso conhecimento em prol de uma causa que possa vir a melhorar a rotina 

dos integrantes da universidade. 
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APÊNDICE C – Termos e Condições de Uso RideUFF 

 

Termos de Condições de Uso 

 

Esses termos e condições se executam sobre o uso da aplicativo do sistema oferecido 

pelo RideUFF, disponibilizado na loja virtual Google Play totalmente gratuito para download, 

sendo de domínio de propriedade da UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF) 

como trabalho de conclusão final de curso dos respectivos responsáveis, Patrick Ribeiro de 

Resende e Vitor Marreiro Cuzzuol, formandos do curso de Sistemas de Informação com a 

criação do aplicativo de caráter sem fins lucrativos e totalmente colaborativo com a 

sociedade, direcionado para alunos, professores e servidores da UFF. Qualquer usuário do 

aplicativo que acesse ou utilize as funcionalidades e soluções do RideUFF, deverá aceitar os 

Termos e Condições de Uso do sistema RideUFF, e todas as demais políticas e princípios que 

o regem. 

 

O usuário deverá ler e certificar-se de haver entendido e aceitar todas as condições 

estabelecidas nos Termos e Condições de Uso do sistema RideUFF, e assim como nos demais 

documentos incorporados aos mesmos por referência, antes de seu cadastro como usuário do 

sistema RideUFF. 

 

1. Cadastro 

 

As ferramentas do RideUFF estão disponíveis apenas para as pessoas que estejam 

ativamente vinculadas com a UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF), enquanto 

aluno, servidor técnico-administrativo ou professor. Não podem utilizá-los, assim, pessoas 

que não gozem dessa capacidade. Pessoas sem carteira de habilitação ou com a mesma fora 

do prazo de validade não podem oferecer carona. 

 

2. Busca e Oferta de Carona 

 

2.1. Avisamos aos usuários que o RideUFF não checa absolutamente nada referente a 

pendências e ou restrições civis e ou criminais de usuários ou indivíduos acessando suas 

soluções. Os usuários devem, portanto, ter cautela ao decidirem com quem dividir suas 

viagens. A única checagem realizada é a garantia do vínculo institucional ativo com a UFF, 
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por meio de validação com o nosso sistema que verifica os e-mails terminados com o domínio 

@id.uff.br. 

2.2. O RideUFF não se responsabiliza por qualquer consequência pessoal ou financeira, 

resultantes do uso do sistema. Simplesmente disponibilizamos um método para os usuários 

compartilharem suas viagens, buscar caronas e contatar pessoas. 

2.3. As soluções em buscar e oferecer caronas são projetadas para acomodar diversos 

interesses dos usuários. Como qualquer outra comunidade, os grupos participantes devem ter 

um comportamento apropriado. As soluções para buscar e oferecer caronas não podem ser 

utilizadas para postar, divulgar ou transmitir nenhuma conduta ilegal, prejudicial, ameaçador, 

insultante, atormentadora, caluniosa, ou de qualquer maneira questionável, incluindo qualquer 

material que possa encorajar condutas questionáveis contra o RideUFF e seus interesses. 

Constitui um crime, exploração de crianças, violação dos direitos de outros usuários ou 

qualquer ato que viole as leis municipais, estaduais, federais e internacionais. O RideUFF se 

reserva o direito, a seu exclusivo critério, de remover qualquer grupo ou usuário que infringir 

essas normas de procedimento. 

2.4. O RideUFF não tem nenhuma obrigação de monitorar ou revisar mensagens, envios e 

transmissões de mensagens entre os usuários. 

2.5. Ao participar ou aceitar a participação de um usuário na carona, os envolvidos na 

carona consentem em compartilhar os seguintes dados do perfil: Nome completo, telefone, e 

detalhes do carro, caso possua (modelo, placa e cor). 

 

 3. Responsabilidades 

 

O RideUFF não é o responsável pelas caronas oferecidas. Tampouco intervém na 

carona que se inicia no aplicativo. 

O RideUFF não se responsabiliza pela existência, quantidade, qualidade, estado, 

integridade ou legitimidade das caronas oferecidas pelos usuários, ou pela veracidade dos 

Dados Pessoais por eles inseridos em seus cadastros. 

O RideUFF não outorga garantia por vícios ocultos ou aparentes nas negociações entre 

os usuários. Cada usuário conhece e aceita ser o único responsável pelos trajetos que anuncia 

ou pelas caronas que realiza. 

 O RideUFF não se responsabiliza pelo estado de conservação dia veículos. 

 O RideUFF não se compromete com manutenções corretivas, preventivas ou 

evolutivas do produto. 
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O RideUFF não será responsável pelo efetivo cumprimento das obrigações assumidas 

pelos usuários. O usuário reconhece e aceita que ao realizar negociações com outros usuários 

ou terceiros faz por sua conta e risco. 

Em nenhum caso o RideUFF será responsável por qualquer outro dano e/ou prejuízo 

que o usuário possa sofrer devido às negociações realizadas ou não realizadas através do O -

RideUFF decorrentes da conduta de outros usuários. 

O RideUFF recomenda que toda carona seja realizada com cautela e bom senso. O 

usuário deverá sopesar os riscos da negociação, levando em consideração que pode estar, 

eventualmente, lidando com menores de idade ou pessoas valendo-se de falsas identidades. O 

RideUFF não será responsável pelas transações entre os usuários, mesmo as firmadas com 

base na confiança depositada no sistema ou nas soluções prestadas pelo RideUFF. Nos casos 

em que um ou mais usuários ou algum terceiro inicie qualquer tipo de reclamação ou ação 

legal contra outro ou outros usuários, todos e cada um dos usuários envolvidos nas 

reclamações ou ações eximem de toda responsabilidade o RideUFF e a seus organizadores. 

 

4. Política de privacidade 

 

Com estas Políticas, o RideUFF quer demonstrar que a privacidade da informação dos 

usuários é muito importante para ele e por isso tomar-se precauções e cautelas para resguardá-

la utilizando os mecanismos de segurança informática. 

 

4.1 Uso da informação pelo RideUFF. Toda informação ou dado pessoal prestado pelo 

usuário do RideUFF é armazenada em servidores ou meios magnéticos. O RideUFF tomará 

todas as medidas possíveis para manter a confidencialidade e a segurança descritas nesta 

cláusula, porém não responderá por prejuízo que possa ser derivado da violação dessas 

medidas por parte de terceiros que utilizem as redes públicas ou a internet, subvertendo os 

sistemas de segurança para acessar as informações de usuários. O RideUFF coleta e armazena 

automaticamente algumas informações sobre a atividade dos usuários no aplicativo. A conta 

da Google cadastrada: nome, foto e-mail; se tiver carro: cor, placa e modelo; 

 


