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RESUMO 

A tecnologia trouxe um grande avanço para o ensino, proporcionando novas formas de 

aprendizado, e é interessante que tanto a tecnologia quanto o ofício de ensinar estão em 

constante evolução, de forma que instituições de ensino devem acompanhar as melhorias que 

acontecem no meio tecnológico, para que assim utilizem de forma eficiente as ferramentas 

disponibilizadas. O avanço tecnológico trouxe novos meios de ensino, dentre eles o ensino a 

distância, muito se comenta em ambientes virtuais de ensino, no entanto pouco se fala de 

plataformas que auxiliem o educador na gerência de suas atividades, e toda área de ensino, 

seja ela presencial ou a distância, tem como princípio indispensável a ação do educador, que é 

vital para o sucesso do aluno. Neste trabalho, observou-se também que as plataformas de 

ensino, não atendem as necessidades de um Trabalho de Conclusão de Curso, com base nesta 

observação este trabalho tem como princípio o estudo de um sistema web para gestão de 

Trabalhos de Conclusão de Curso, que é um grande desafio para o aluno e seu coordenador e 

tutor/orientador, o que vale ressaltar, não limita o sistema a outras disciplinas. Portanto a ideia 

principal é garantir o uso desta ferramenta de forma eficaz e automatizada, aplicando todos os 

meios tecnológicos e educacionais dispostos no presente momento, para que o educador não 

fique preso a processos exaustivo, e se empenhe no que realmente é necessário, o aprendizado 

do aluno. 

Palavras-chaves: Tecnologia, Ensino a Distância, Plataforma Docente e Trabalho de 

Conclusão de Curso. 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Technology has brought a great advance in teaching, providing new forms of learning, and it 

is interesting that both the technology and the teaching profession are constantly evolving, so 

that educational institutions must follow the technological efficient use of the tools available. 

The technological advance brought new means of teaching, among them the distance 

education, much is said of virtual environments of teaching, however little is said of platforms 

that help the educator in the management of its activities, and every area of education, is 

whether in person or at a distance, has as indispensable principle the action of the educator, 

which is vital to the success of the student. In this work, it was also observed that the teaching 

platforms do not meet the needs of a Course Completion Work, based on this observation, this 

work has as principle the study of a web system for management of Completion Works, 

which is a great challenge for the student and his coordinator and tutor / adviser, which is 

worth noting, does not limit the system to other disciplines. Therefore, the main idea is to 

guarantee the use of this tool in an effective and automated way, applying all the 

technological and educational means available at the moment, so that the educator does not 

remain stuck to exhaustive processes, and is committed to what is really necessary, learning 

of the student. 

 

Keywords: Technology, Distance Learning, Teaching Platform and Course Completion 

Work. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é uma exigência que deve ser seguida para a 

conclusão da maioria dos cursos de nível superior, sendo seu objetivo principal aplicar os 

conhecimentos acadêmicos adquiridos pelo aluno durante o curso, bem como o 

desenvolvimento do mesmo no campo da pesquisa científica e inovação, proporcionando seu 

crescimento profissional. No caso do Consórcio CEDERJ (modalidade semipresencial), isso 

não é diferente. 

Por essa razão, deve-se ter uma atenção maior no que diz respeito à sua devida 

documentação. Queremos apresentar aqui uma ferramenta para ajudar nesta questão, onde 

faremos a utilização de uma plataforma web com ferramentas que visem uma melhor 

segurança, clareza e agilidade no que diz respeito a essa documentação, como por exemplo, 

um histórico de mensagens trocadas entre tutor/orientador e aluno, arquivamento dos arquivos 

enviados em cada etapa de construção do trabalho e a marcação de conclusão dessas etapas. 

Tendo como base o Curso de Tecnologias em Sistemas de Computação, identificamos 

que esta questão precisa ser levantada, até porque não houve no decorrer dos anos, um estudo 

para identificar possíveis falhas e encontrar melhorias para a disciplina TCC. O tutor à 

distância, que fica responsável pela orientação do aluno, realiza o acompanhamento do 

trabalho através de mensagens assíncronas, algo muito longe de ser o ideal, uma vez que este 

desenvolvimento exige um controle rigoroso de prazos e e-mails enviados e recebidos. Muitas 

dúvidas dos alunos acabam demorando um tempo precioso de resposta por parte do tutor ou 

vice-versa, o que torna o processo de desenvolvimento mais lento. Uma ferramenta para 

gerenciamento é altamente necessária, para que o tutor/orientador tenha acesso rápido às 

atualizações do trabalho, mensagens trocadas e às demais demandas necessárias para tal 

sistema, além da conveniência do próprio professor acompanhar seu desenvolvimento e 

orientar diretamente o aluno. Isso deixaria o discente mais confiante. 

A linguagem escolhida para a criação desta ferramenta web, o Java, é amplamente 

utilizada em todo o mundo e também é multiplataforma, o que possibilita sua implementação 

em qualquer dispositivo, possui um grande número de frameworks, uma plataforma própria 

para aplicações deste tipo, além de ser compatível com vários bancos de dados utilizados no 

mercado. Neste trabalho utilizaremos o MySQL por ser de código aberto e amplamente 

utilizado. 
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Em breves pesquisas, constatamos que não houve um aprofundamento neste assunto nos 

últimos anos e a quantidade de trabalhos existentes, não somente no curso de Tecnologia em 

Sistemas de Computação, mas também em todos os cursos do Consórcio CEDERJ, possuem 

uma quantidade cada vez maior de trabalhos que precisam ser devidamente gerenciados, de 

forma a garantir que todos os trabalhos em processo de construção, bem como todos os prazos 

e mensagens enviadas sejam armazenados de forma segura e consistente para utilização de 

todos os envolvidos neste processo.  

Este trabalho visa à criação de um sistema web, onde a comunicação e o gerenciamento 

da disciplina TCC seja dinâmico, proporcionando aos alunos, tutores/orientadores e 

coordenador, mais flexibilidade para juntos alcançarem da melhor forma possível sua 

conclusão. 

No segundo Capítulo é apresentado o referencial teórico, com as ferramentas utilizadas 

no desenvolvimento do sistema web de gestão de TCC. O terceiro Capítulo tem como objetivo 

apresentar através de trabalhos relacionados a importância e necessidade deste trabalho. No 

quarto Capítulo são expostas as dificuldades encontradas na disciplina TCC. O quinto 

Capítulo é dedicado ao início da criação desta ferramenta, mostrando a modelagem de seus 

diagramas e casos de uso bem como o banco de dados; mostramos também neste Capítulo as 

vantagens de utilização das mesmas. No sexto Capítulo o sistema é apresentado com suas 

telas e funcionalidades e, finalmente, no Capítulo sétimo temos as conclusões para futuros 

trabalhos. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Este Capítulo tem por finalidade fundamentar e apresentar as tecnologias utilizadas na 

linguagem de programação Java voltada para criação do sistema web, bem como definir 

conceitos concernentes ao tema proposto. 

Quando se inicia um projeto de desenvolvimento de software, existem fatores cruciais 

na escolha sobre a linguagem de programação e a plataforma a ser utilizada (sistema web ou 

sistema desktop). Para este projeto, podemos destacar a necessidade de usuários remotos que 

utilizam um sistema multiplataforma conectados por meio da internet, e a simplicidade que o 

protocolo HiperText Markup Language (HTTP) possui na exportação de dados entre usuários 

remotos.  

A partir destas considerações, este capítulo é estruturado com os conceitos do sistema 

web desenvolvido em Java e as demais ferramentas associadas para a criação do mesmo. 

2.1 APLICAÇÕES EM JAVA WEB 

Desenvolver um sistema web requer atenção para regras de negócios que nada mais são 

do que “políticas” com as quais o sistema deve estar em conformidade. [Especificação de 

Requisitos RALPH J. R. FILHO]. Essas regras de negócios podem ser classificadas em dois 

subitens:  

 

 Requisitos Funcionais (RF), que têm como finalidade definir as funcionalidades 

e/ou serviços do sistema, ou seja, as declarações de serviços que o sistema deve 

prover e o que o sistema não deve fazer.  

Exemplos:  

As mensagens devem ser arquivadas; 

Somente usuários administradores podem cadastrar clientes. 

 

● Requisitos Não Funcionais (RNF) são requisitos que definem restrições, 

qualidades e atributos que fazem parte do escopo do sistema. 
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Exemplos:  

O sistema para ser executado, necessita do navegador “xxxx’ ou “yyyy”; 

Formato em que os arquivos serão gerados. 

 

Pensando nisso surgiu uma proposta da Sun Microsystems [http://www.java.sun.com. 

Abril, 2008] que forneceu uma série de especificações que, quando implementadas, o 

programador pode tirar proveito e reutilizar toda essa infraestrutura predefinida, sem a 

necessidade de escrever linhas de código para os Requisitos Não Funcionais (RNF). O 

desenvolvimento com a linguagem Java permite ter mais liberdade, como realizar um 

desenvolvimento em um sistema operacional e fazer o deploy (implantação) em outro. A 

utilização da linguagem Java para desenvolvimento web é bastante produtiva. Tratando dessa 

linguagem de programação, é preciso destacar que o desenvolvimento tem de ser especificado 

com o Java EE (Java Enterprise Edition). 

2.2 JAVA EE 

Java EE consiste em uma plataforma que contém uma série de especificações bem 

definidas de como deve ser implementada em um software e a sua infraestrutura [Caelum, 

2015]. Ainda conforme portal netbeans, pode-se dizer que o Java EE é construído sobre a 

plataforma Java SE e oferece um conjunto de APIs (interfaces de programação de aplicações) 

para desenvolvimento e execução de aplicações portáteis, robustas, escaláveis, confiáveis e 

seguras no lado do servidor. 

 Neste contexto é necessário apresentar um ambiente de desenvolvimento web com a 

linguagem Java, conceitos essenciais sobre Servidor de Aplicação e sobre as especificações 

do Java Enterprise Edition. 

Analisando o Java EE podemos destacar as principais APIs (Application Programming 

Interface) [docs.oracle.com]:  

 

➢ JavaServer Pages (JSP): Conjunto de APIs que auxilia na criação de páginas web 

dinâmicas, com acesso a dados e interação com usuário. Atualmente o JSP vem sendo 

muito utilizado na parte visual das aplicações e pode ser vista como uma abstração de 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Abstra%C3%A7%C3%A3o
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alto nível de Servlets Java. JSP se assemelha à tecnologia PHP e a Active Server 

Pages(ASP) da Microsoft. Para que uma JSP seja executada, um servidor web 

compatível com um servlet container, como Apache Tomcat, Jetty ou Glassfish, é 

necessário. 

➢ Java Servlets: Conjunto de módulos que ampliam a funcionalidade de servidores 

baseados em requisições e respostas, ou seja, cada Servlet (servidorzinho, em inglês) é 

um objeto Java que recebe requisições (request) e produz algo (response), como gerar 

dados HTML e XML para a camada de apresentação de uma aplicação Web. 

➢ Java Server Faces (JSF): CORDEIRO, Gilliard (2012) bem define JSF como um 

modelo de desenho de IU (interface de usuário) baseado em componentes, usando 

arquivos XML chamados de modelos de visão ou Faceletsviews. Os pedidos são 

processados pelo FacesServlet, que carrega o modelo de visão adequado, constrói uma 

árvore de componentes, processa os eventos e apresenta a resposta, normalmente na 

linguagem HTML, para o cliente. O estado de componentes de interface do usuário e 

outros objetos de interesse de escopo é salvo no final de cada pedido em um processo 

chamado stateSaving (nota: transiente true) e restaurado na próxima criação desta visão. 

Objetos e estados podem ser salvos no cliente ou no servidor.  

2.3 SERVIDOR APACHE TOMCAT 

O Servidor de web é uma implementação responsável por prover os serviços. A 

função do servidor é auxiliar a infraestrutura. A própria Sun desenvolveu um servidor Open 

Source chamado de Glassfish. Porém usaremos neste projeto o servidor Apache Tomcat, uma 

vez que a estabilidade deste servidor demonstra facilidade de uso em diferentes sistemas 

operacionais e sua variedade de ferramentas é capaz de lidar com qualquer tipo de solicitação 

na web. 

Conforme definição pela própria comunidade do Tomcat, Tomcat é um servidor 

web Java, mais especificamente, um container de servlets. O Tomcat implementa, dentre 

outras de menor relevância, as tecnologias Java Servlet e JavaServerPages (JSP) e não é um 

container Enterprise JavaBeans (EJB) 

 Apache é o servidor web livre mais utilizado do mundo conforme pesquisas em 2007 

que constatou a utilização do Apache em cerca de 47.20% dos servidores ativos no mundo. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Servlet
https://pt.wikipedia.org/wiki/Java_(linguagem_de_programa%C3%A7%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Servlet
https://pt.wikipedia.org/wiki/Container_(tipo_de_dado_abstrato)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Apache_Tomcat
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jetty
https://pt.wikipedia.org/wiki/Glassfish
https://pt.wikipedia.org/wiki/HTML
https://pt.wikipedia.org/wiki/XML
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aplica%C3%A7%C3%A3o_Web
https://pt.wikipedia.org/wiki/Facelet
https://pt.wikipedia.org/wiki/HTML
https://www.wikiwand.com/pt/Servidor_web
https://www.wikiwand.com/pt/Servidor_web
https://www.wikiwand.com/pt/Linguagem_de_programa%C3%A7%C3%A3o_Java
https://www.wikiwand.com/pt/Container_(programa%C3%A7%C3%A3o)
https://www.wikiwand.com/pt/Servlet
https://www.wikiwand.com/pt/Java_Servlet
https://www.wikiwand.com/pt/JavaServer_Pages
https://www.wikiwand.com/pt/Enterprise_JavaBeans
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Em maio de 2010, o Apache serviu aproximadamente 54,68% de todos os sites e mais de 66% 

dos milhões de sites mais movimentados [https://www.netcraft.com]. Criado por Rob 

McCool(1995), o então funcionário do NCSA (National Center for Super 

ComputingApplications) [https://httpd.apache.org]. 

2.4 BANCO DE DADOS 

 Quando se pensa em criar um software, é imprescindível o arquivamento dos dados, 

função essa nomeada como banco de dados. A ideia é que informações que precisam ser 

guardadas, algumas vezes alteradas e que se relacionem de alguma forma.  

Um banco de dados faz uso de um software que fica responsável por criar e manipular 

informações, denominado como sistema de gerenciamento de banco de dados (DBMS, 

database management system). Em meio a vários DBMS (DB2, MySQL, Oracle e 

PostgreSQL e etc.), tais softwares gerenciam os dados e trocam informações (diferentes 

dados) com diversos aplicativos. Um exemplo disso são os bancos de dados 

multidimensionais e banco de dados relacionais [DENNIS & WIXOM, 2005].  

 Um banco de dados relacional é uma representação lógica de dados que permite 

acesso aos dados sem considerar sua estrutura física [DEITEL, 2005]. Um banco de dados 

relacional armazena seus dados em tabelas. As tabelas são compostas de linhas, e as linhas 

são compostas de colunas nas quais os valores são armazenados. 

 Em um banco de dados relacional é de fácil manuseio, uma vez que está baseado em 

coleções de tabelas, onde cada tabela possui um campo ou campos que utilizam uma chave 

primária, com valor diferente para cada linha da tabela. O que permite que as tabelas sejam 

relacionadas entre si, de forma que uma chave primária de uma tabela possa ser interligada a 

uma chave estrangeira na tabela relacionada. Estes softwares utilizam uma técnica que é 

chamada de integridade referencial. Esta técnica garante que os valores unam as tabelas por 

meio das chaves primárias e estrangeiras validando a sincronização [C. J. Date, 2000]. 
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2.5 MYSQL 

 MySQL consiste em um servidor de banco de dados SQL (Structured Query 

Language– Linguagem Estruturada para Pesquisas) de código fonte aberto, gratuito e que tem 

como principais características a rapidez, confiança, estabilidade, ser multitarefa e 

multiusuário, também é muito utilizado por alguns órgãos públicos no Brasil e no mundo, 

como exemplo Banco Bradesco, Dropbox, Google, Twiter, NASA, HP e entre outros.  

 O MySQL oferece vários recursos não existentes em outros servidores, traz a 

vantagem de ser inteiramente gratuito para uso comercial e privado, em conformidade com a 

licença pública GPL. As principais metas da equipe de desenvolvimento do MySQL é 

construir um servidor rápido e robusto. Os recursos acima mencionados incluem: 

➢ Capacidade de lidar com um número ilimitado de usuários;  

➢ Capacidade de manipular mais de cinquenta milhões (50.000.000) de registros;  

➢  Execução muito rápida de comandos, provavelmente o mais rápido do mercado;  

➢ Sistema de segurança simples e funcional. 

2.6 JAVA PERSISTENCE API E HIBERNATE 

 Java Persistence API (JPA) é um framework para persistência em Java (padrão para o 

mapeamento entre objetos java e bancos de dados), que oferece uma API de mapeamento 

objeto-relacional e soluções para integrar persistência com sistemas corporativos escaláveis. 

Com JPA, os objetos são POJO (PlainOld Java Objects), ou seja, não é necessário nada de 

especial para tornar os objetos persistentes. Basta adicionar algumas anotações nas classes que 

representam as entidades do sistema e começar a persistir ou consultar objetos. JPA é uma 

especificação, e não um produto. Para trabalhar com JPA, precisamos de uma implementação. 

O projeto do Hibernate possui alguns módulos, sendo que o Hibernate Entity Manager é a 

implementação da JPA que encapsula o Hibernate Core. O Hibernate Core é a base para o 

funcionamento da persistência, com APIs nativas e metadados de mapeamentos em arquivos 

XML (eXtensible Markup Language), uma linguagem de consultas chamada HQL (parecido 

com SQL), um conjunto de interfaces para consultas usando critérios (Criteria API), etc (JPA 

e Hibernate - Thiago Faria e Normandes Junior). 
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 De forma mais sucinta, Hibernate tem como objetivo diminuir a complexidade entre 

os programas Java, com base no modelo de orientação a objeto (POO), que necessita trabalhar 

com um banco de dados do modelo relacional (presente na maioria dos SGBDs).  

 O Hibernate transforma as classes em Java para tabelas de dados, gerando as 

chamadas SQL, libera o desenvolvedor do trabalho manual da conversão dos dados resultante, 

mantendo o programa portável para quaisquer bancos de dados SQL. 

2.7 UML (UNIFIED MODELING LANGUAGE) 

 Em português Linguagem de Modelagem Unificada, é uma linguagem padrão para 

modelagem orientada a objetos. Esta linguagem de modelagem, não proprietária de terceira 

geração, não é um método de desenvolvimento e tem como função auxiliar na visualização e 

na comunicação entre objetos (análise, design, implementação e teste). Ela permite que 

desenvolvedores visualizem os produtos de seu trabalho em diagramas padronizados, e é 

muito usada para criar modelos de sistemas de software. 

 Embora com a UML seja possível representar o software através de modelos 

orientados a objetos, ela não demonstra que tipo de trabalho deve ser feito, ou seja, não possui 

um processo que define como o trabalho tem que ser desenvolvido. O objetivo então é 

descrever "o que fazer", "como fazer", "quando fazer" e "por que deve ser feito". É necessária 

a elaboração completa de um dicionário de dados, para descrever todas as entidades 

envolvidas, refinando, com isso, os requisitos funcionais do software. 

 As UML’s atuais possuem 14 tipos de diagramas, divididos em duas grandes 

categorias: estruturais (7 diagramas) e comportamentais (7 diagramas). Sete tipos de 

diagramas representam informações estruturais, e os outros sete representam tipos gerais de 

comportamento, incluindo quatro em uma subcategoria que representam diferentes aspectos 

de interação. Estes diagramas podem ser visualizados de forma hierárquica, como apresentado 

no padrão de diagrama de classes da Figura 1. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_classes
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Figura 1: Modelo de diagrama de classes de uso 

 

2.8 PRIMEFACES 

Conforme Andrade [25], “Primefaces é um framework ricos em Java Server Faces.” 

Este framework inclui diversos campos de entrada, botões, tabelas de dados, árvores, gráficos, 

diálogos, formulários entre outros, são versões estáveis e de código aberto para o JSF e 

permite que sejam inseridos em seu conjunto, outros componentes através de especificações 

em JSF, com um único arquivo, não sendo necessária nenhuma configuração e não tem 

nenhuma dependência. O Primefaces possui as seguintes características: 

➢ Biblioteca de componentes para JSF de código aberto; 

➢ Dezenas de temas pré-definidos, com a opção de alteração e criação de novos; 

➢ Possui um grande conjunto com centenas de componentes de interface;  

➢ Ferramenta de fácil acesso e com demonstração em ‘tempo real’ de uso dos seus 

componentes; 

➢ Suporte nativo à comunicação com o servidor através de javascript sem a necessidade 

de recarregar a página (Ajax –AsynchronousJavascriptandXML); 
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Sucintamente podemos afirmar que o Primefaces contribui para o desenvolvimento de 

aplicações web por oferecer diversas funcionalidades já prontas para o uso, proporcionando ao 

desenvolvedor agilidade e otimização no processo de criação de páginas JSF. O Primefaces 

está em sua versão atual 6.17[26]. 
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3 TRABALHOS RELACIONADOS 

Neste capítulo, apresentamos alguns trabalhos já realizados neste contexto e a 

motivação para pesquisa e criação deste para a melhoria do processo de desenvolvimento, 

entrega e avaliação dos trabalhos acadêmicos no Consórcio CEDERJ. 

3.1 ANÁLISE DOS TRABALHOS RELACIONADOS 

Ferramentas web são cada vez mais utilizadas pelas instituições de ensino, sejam 

elas na modalidade à distância ou presencial. Com o surgimento de novas tecnologias, 

principalmente na gestão de redes e internet, temos cada vez mais ferramentas úteis e 

confiáveis para o aprendizado. Como relata SILVA [16], “nos últimos anos, houve um 

enorme avanço tecnológico em todas as áreas do conhecimento e em todo o mundo”. Silva 

relata para nós que “uma característica da sociedade neste início do século XXI é o fato das 

pessoas terem a necessidade de se conectarem à Internet o tempo todo”. 

 Fazendo uma breve pesquisa na internet, podemos encontrar diversas plataformas 

para o gerenciamento de ensino, como por exemplo, a plataforma Moodle [13], Nochalks [14] 

ou o Maestrus [12], onde, a plataforma Moodle é plataforma gratuita enquanto as demais são 

plataformas pagas. 

Embora seja bem fácil encontrar uma plataforma para o gerenciamento de ensino, 

isso não acontece quando o assunto é TCCs. Não encontramos até o momento uma ferramenta 

no mercado que atenda as necessidades do Consórcio CEDERJ. Essa mesma dificuldade foi 

observada em outras instituições de ensino, principalmente na modalidade presencial. 

Para justificar essa dificuldade junto a outras instituições de ensino, podemos citar 

alguns trabalhos, onde, por exemplo, Bandeira [3], que propõe o desenvolvimento de um 

sistema web para o gerenciamento de projetos acadêmicos na área de Informática. Destacam-

se aqui atividades acadêmicas como cursos, palestras, oficinas, etc, da Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Campus de Pato Branco para facilitar o controle de 

participação de acadêmicos e professores vinculados a essas atividades. Bandeira justifica a 

utilização de um sistema web pela Universidade devido a facilidade de acesso de qualquer 

dispositivo ou sistema operacional a qualquer hora. Uma vantagem de sua implementação 
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pela instituição é o fato do mesmo poder ficar hospedado em servidor próprio da 

universidade. 

Também na UTFPR, Campus de Pato Branco, PICHETTI [15] relata em seu 

trabalho a necessidade de um sistema para gerenciar o processo de avaliações dos trabalhos 

acadêmicos perante as bancas, que segundo ele, “é realizada por meio de fichas impressas que 

são preenchidas pelos membros da banca”. Também aqui não é utilizada nenhuma ferramenta 

para gerenciar este processo. 

A falta de praticidade no uso de fichas impressas percebida por 

avaliadores e professores responsáveis por trabalhos como os de 

estágio, de conclusão de curso e de propostas de trabalhos de 

conclusão de curso é a justificativa principal para a realização deste 

trabalho. Para as pessoas que realizam a avaliação, a manipulação das 

fichas impressas nem sempre é eficiente. Para os professores 

responsáveis por essas atividades é necessário, a partir das fichas dos 

membros das bancas, calcular e lançar médias e elaborar as atas de 

defesa por meio de um aplicativo específico.   [15, p. 12]. 

 

PICHETTI [15] também destaca a utilização de um sistema web, por ser de fácil 

acesso a qualquer hora e de qualquer dispositivo ou sistema operacional. Esse tipo de sistema 

tem uma praticidade muito grande para gerenciar disciplinas tanto em cursos semipresenciais 

quanto em cursos presenciais. 

Embora não tenhamos aqui, no trabalho de PICHETTI [15], uma ligação com o 

que estamos desenvolvendo, podemos perceber que alunos de outras universidades estão 

atentos a essa necessidade das universidades de terem alguma plataforma ou ferramenta 

específica para gerenciar de forma mais fácil e eficiente a forma de elaboração e avaliação dos 

trabalhos acadêmicos. Acreditamos que essa seja uma tendência de qualquer universidade, 

uma vez que temos uma maior demanda de trabalhos para gerenciar e novas tecnologias para 

criação de plataformas web, que para a educação, principalmente à distância, é algo 

extremamente necessário. 

Levando em conta essa necessidade crescente e a falta de ferramentas adequadas 

no processo de ensino para a disciplina TCC até o momento, FERREIRA [10] propôs um 

sistema para o “gerenciamento do processo de Trabalho de Conclusão de Curso”, para a 

UTFPR do Campus Guarapuava do curso de Tecnologia em Sistemas para Internet. Segundo 

Ferreira, esse gerenciamento era feito de forma manual, o que demandava tempo e exigia em 

controle humano muito grande.  

O sistema proporciona um maior controle tanto de professores quanto 

de acadêmicos nas atividades do TCC. Além disso, ele também traz 

mais benefícios na resolução de dúvidas e feedbacks, já que todas as 
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informações referentes a cada processo de TCC estão reunidas no 

mesmo sistema. [10, p. 7] 

 

O objetivo principal desse projeto foi gerenciar de forma mais adequada às etapas de 

construção e avaliação dos trabalhos e assim obter um maior controle das atividades 

realizadas e seus prazos, melhorar a visualização dos processos de construção pelo professor, 

além de oferecer uma área para acesso público. Se observarmos a necessidade de um sistema 

para gerenciar trabalhos acadêmicos na modalidade presencial das Universidades, não 

podemos fechar os olhos para o ensino semipresencial como o Consórcio CEDERJ, onde essa 

necessidade se torna ainda mais clara. A seguir temos a tela do protótipo da linha do tempo 

que gerencia os prazos e etapas do desenvolvimento do trabalho, onde o autor destaca que 

“como diferencial tecnológico deste sistema, foi construída uma timeline para ilustrar cada 

processo de TCC”, conforme as regras estabelecidas pela universidade. O autor quis passar 

uma interface gráfica amigável e de simples compreensão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Tela com o protótipo da linha do tempo 

Fonte: O próprio autor 

 

De acordo com artigo publicado na Revista Eletrônica de Sistemas de Informação 

e Gestão Tecnológica [1] do Centro Universitário de Franca, em São Paulo, Alves e Urquiza 

[1, p. 1-22] observaram que atualmente existe uma certa dificuldade, em gerir trabalhos 

acadêmicos, entre eles Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs) e Monografias. 
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Foi observada a dificuldade no relacionamento entre orientadores, 

professores, coordenadores e alunos, para gerir e desenvolver 

trabalhos acadêmicos, como por exemplo, Artigos, Trabalhos de 

Conclusão de Curso (TCC), Relatórios de Iniciação Científica (IC), e 

Monografias. Essa problemática também pode estar sendo vivenciada 

em outras instituições de ensino, pois é o mesmo cenário acadêmico. 

Os atrasos no desenvolvimento dos projetos de TCC e a dificuldade 

dos coordenadores e orientadores em controlar o progresso dos 

projetos são perceptíveis, prejudicando sua qualidade, refletindo nas 

avaliações ou até recebendo reprovações, pois o tempo de 

desenvolvimento costuma ficar aquém do necessário. [1, p. 3]. 

 

Os autores levantaram a seguinte pergunta: “Como a tecnologia de informação 

pode auxiliar a gestão de trabalhos acadêmicos? ” Essa pergunta foi para nós mais um 

incentivo para a realização deste trabalho. Inicialmente, ALVES e URQUIZA [1] tiveram 

como objetivo principal o desenvolvimento de um protótipo funcional deste sistema em 

ambiente web, de forma que fosse de fácil e rápido acesso para gerenciamento de documentos 

e prazos a serem cumpridos com foco em Trabalhos de Conclusão de Curso. De acordo com 

os autores, temos a Figura 3 com cronogramas do projeto, sendo que nos chamou a atenção o 

fato de apresentar a porcentagem do andamento do trabalho em forma de uma barra com a 

porcentagem até o momento. 

O projeto de ALVES e URQUIZA [1] também tem sua funcionalidade no 

professor, que pode orientar mais de um trabalho por vez. 

Os professores poderão vincular-se para orientar mais de um projeto 

ao mesmo tempo. Portanto, o sistema controlará os dados, listando as 

etapas de cada projeto separadamente. O professor terá uma tela onde 

será possível visualizar uma lista de projetos que ele está vinculado 

como orientador. Nesta tela, também será possível visualizar alguns 

avisos no seu topo, como convites de alunos para orientar 

projetos, convite para banca de avaliação, estatísticas de quantidade de 

projetos em andamento e finalizados, e exibição do tempo restante 

para entrega de etapas dos projetos. [1, p. 11]. 

 

A seguir, na Figura 3, vemos a lista de etapas do projeto, “exibindo informações já 

citadas. Nessa tela, é possível visualizar a avaliação que foi feita pelo orientador em cada 

etapa, que são as estrelinhas indicando as notas atribuídas”. 
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Figura 3: Tela com cronogramas do projeto  

Fonte: os próprios autores 

 

Na Figura 3, vemos o funcionamento de uma etapa aberta, onde temos uma breve 

descrição da etapa. Início e previsão para seu término. Logo abaixo temos um campo onde se 

podem enviar arquivos e mensagens. Para o que estamos propondo, seria muito interessante 

um campo desse tipo, como forma de comunicação direta entre aluno e orientador, como é 

mostrado mais abaixo mensagens trocadas com data e hora em que ocorreram. Essa 

informação é muito importante para que seja acompanhado de forma satisfatória, se aluno e 

orientador estão realmente se comunicando e com que frequência está sendo feita essa 

comunicação. 
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Figura 4: Tela de etapa aberta 

Fonte: os próprios autores 

 

                  Como estamos observando, nos últimos anos, alunos de outras universidades estão 

desenvolvendo sistemas, sejam eles web ou desktops, voltados para atividades acadêmicas, e 

mais ainda neste trabalho de ALVES e URQUIZA [1], onde temos o projeto de 

desenvolvimento de um sistema voltado exclusivamente para as necessidades do processo de 

desenvolvimento de TCCs do Centro Universitário de Franca. Este trabalho é o que mais se 

assemelha ao que estamos propondo, embora ainda não atenda à necessidade de gerenciar os 

TCCs dos cursos oferecidos pelo Consórcio CEDERJ, que é da modalidade semipresencial e 

necessita de uma ferramenta web própria que atenda essa necessidade.  

O que encontramos atualmente em utilização pela maioria das instituições de 

ensino é a plataforma Moodle [13], que “é um sistema gerenciamento para criação de curso 

online, uma solução fácil, que não exige muito conhecimento técnico do professor e nem 

mesmo do aluno”, ou seja, uma plataforma web de software livre que disponibiliza diversas 

ferramentas para apoiar a aprendizagem, sendo ela na modalidade à distância, semipresencial 
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ou presencial e é muito utilizada inclusive pelas instituições de Ensino Presencial, com ótimas 

ferramentas para determinadas disciplinas, de fácil acesso e utilização, porém, nada que seja 

realmente interessante para gerenciar a disciplina TCC por não ter nenhuma ferramenta que 

auxilie de forma realmente satisfatória o aluno ou o orientador em seu desenvolvimento. 

A plataforma de ensino do CEDERJ, que inclusive é uma plataforma Moodle, 

possui diversas ferramentas para auxiliar o ensino nas disciplinas, mas, isso fica prejudicado 

na disciplina TCC, onde temos apenas documentos como o guia e os padrões para a 

construção do mesmo. Dentro da disciplina não encontramos um diálogo direto com o tutor 

orientador, o que é feito apenas por e-mail. Nem mesmo há um local, onde os alunos possam 

acompanhar o andamento dos trabalhos de acordo com as etapas que devem ser cumpridas 

num prazo determinado, ou onde postar os trabalhos em construção para serem comentados 

pelo tutor/orientador, como mostra a figura a seguir. 

 

 

 

Figura 5: Materiais e Ferramentas da Disciplina TCC 

 

A plataforma Nochalks [14], é uma plataforma paga de ensino à distância, mais 

voltada para cursos e treinamentos online com diversas ferramentas que auxiliam o 
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aprendizado, mas não é voltada para o ensino superior, portanto, não possui nenhuma 

ferramenta que atenda a construção de TCCs. 

A plataforma Maestrus [12], também é uma plataforma paga e traz muitas 

ferramentas para criação de cursos online, como por exemplo, a comunicação com os alunos 

inscritos na plataforma por meio de “comentários, fóruns e suporte privado”, além da geração 

automática de Certificados, porém, essa plataforma é focada para cursos básicos e 

profissionalizantes e não traz, também, nenhuma ferramenta que auxilie aluno ou orientador 

na construção de TCCs. 

 

 

 

Figura 6: Área do aluno na plataforma Maestrus 

3.2 RESULTADO DAS ANÁLISES 

Observando os trabalhos acima, vemos que a necessidade de um melhor gerenciamento, 

arquivamento, consulta e outras funcionalidades referentes aos trabalhos acadêmicos, não é 

uma necessidade apenas do Consórcio CEDERJ, mas também de outras universidades tanto 

no ensino à distância, semipresencial ou presencial. É bastante comum encontrar em diversas 

universidades trabalhos associados a este assunto nos últimos anos. Afirmamos que a 
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utilização de um sistema web para este fim seja realmente benéfico para alunos, 

tutores/orientadores e professores do Consórcio CEDERJ, proporcionando um melhor 

desempenho nas etapas, destacando principalmente a comunicação entre tutor e aluno. Com 

tantas tecnologias existentes hoje em dia no mercado, torna-se realmente muito viável a 

utilização de ferramentas eletrônicas para o gerenciamento de qualquer segmento, seja ele 

educacional, administrativo, financeiro ou comercial. Na busca por plataformas já existentes 

no mercado, embora tenhamos focado a plataforma Moodle que é de software livre, não 

encontramos ferramentas que atendessem às necessidades da disciplina TCC nem mesmo em 

plataformas pagas. 
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4 ANÁLISE DO PROBLEMA 

Neste capítulo procuramos expor de forma geral como é o processo de gerenciamento 

dos trabalhos da disciplina TCC, em nível de estudo utilizamos o consórcio CEDERJ como 

exemplo, mostrando claramente seus prós e contras e propondo uma forma de gerenciamento 

mais adequada e segura, para que, tanto alunos, tutores e coordenadores sejam beneficiados 

em suas tarefas de forma a agilizar e garantir a segurança de todo o processo de construção do 

TCC. 

 

 

4.1 GERENCIAMENTOS DOS TRABALHOS NO CONSÓRCIO CEDERJ 

 

No Consórcio CEDERJ, o gerenciamento dos prazos do desenvolvimento do TCC, 

além de outras etapas, é feito até os dias de hoje por meio de um arquivo de planilha 

eletrônica; sendo uma forma não muito confiável para guardar informações importantes como 

a marcação de prazos cumpridos pelo aluno, sem mencionar que o mesmo não tem nenhum 

acesso a essa informação, apenas o tutor à distância, que a partir daqui, será chamado de 

orientador. Para fazer essa marcação, o orientador apenas confirma na planilha se o trabalho 

foi entregue no prazo determinado e com as devidas observações. Isto garante, através da 

planilha, que o aluno receba uma nota conforme o texto entregue e não apenas entregando no 

prazo. O aluno fica sabendo se foi realmente marcado entregue ou não, apenas se o 

tutor/orientador assim o comunicar. Vale destacar também que é de responsabilidade do 

orientador todo esse gerenciamento, ou seja, aqui temos todo um controle humano para esta 

tarefa. Essa planilha não é usada apenas pelo orientador, mas pelo coordenador também, onde 

este abre o arquivo e confere se o orientador entrou com os dados e para confirmar, apenas 

adiciona um ok na planilha. Como podemos analisar, todo o controle do processo de 

desenvolvimento do TCC é feito apenas de uma planilha eletrônica que é compartilhado entre 

orientador e coordenador da disciplina TCC. Por mais que se encontre um software gratuito 

para a criação de planilhas eletrônicas e que seja, de certo modo, simples de se elaborar, uma 

planilha para gerenciar tal tarefa é bem limitada em termos de recurso e não serve 

adequadamente como instrumento de gestão, além de ser de difícil ou impossível 

automatização. 
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Seguindo essa mesma forma de gerenciamento que é realizado atualmente, temos a 

distribuição dos alunos aos respectivos tutores, onde a proposta que o aluno envia ao 

coordenador é compartilhada com os tutores, que solicitam a orientação conforme sua área de 

interesse. Todo esse processo é feito fora da plataforma CEDERJ sem nenhum tipo de 

controle, sendo que, desta forma, um tutor pode ficar vinculado a um aluno que trancou ou 

desistiu da disciplina TCC durante todo o semestre letivo, ficando sabendo apenas desse fato, 

muitas das vezes porque o aluno deixou de responder os e-mails. A utilização dessa forma na 

escolha de tutores para os alunos se torna viável por ser gratuito como servidores da Google 

1
(Google Drive) ou da Microsoft 

2
(Onedrive) que permite o compartilhamento de arquivos; 

mas ao mesmo tempo não é seguro, pois, um arquivo pode ser apagado (mesmo que por 

acidente) por algum usuário que tenha permissão para isso. 

Toda a comunicação entre o aluno e o orientador é feita através de e-mails trocados 

entre eles sem nenhum controle, algo muito longe de ser o ideal, totalmente sem um 

gerenciamento adequado e sem uma estimativa do tempo gasto por ambas as partes até sua 

conclusão, lembrando que a disciplina TCC tem carga horária de 120 horas. Mais uma vez a 

vantagem de se utilizar e-mail como troca de mensagens se torna viável por ser gratuita e todo 

mundo tem acesso. Um problema de se utilizar esta forma de comunicação seria o fato de, por 

exemplo, um aluno ou orientador que utiliza seu e-mail para diversas tarefas diferentes e que 

envia e recebe mensagens constantemente, pode acontecer de algum e-mail por parte do aluno 

ou do orientador passar despercebido, sendo visto apenas mais tarde, ou simplesmente não 

visto, prejudicando o andamento do trabalho. Um outro fato que pode acontecer, é o e-mail 

em questão não chegar ao destinatário, lembrando também que o primeiro contato com a 

coordenação da disciplina é feito também através de e-mail. 

Após o cumprimento das etapas, a banca avaliará o trabalho com nota entre 0,0 e 5,1, 

sendo que o restante da nota, que é de 0,0 a 4,9, deve ser informada pelo orientador. A nota 

final será a média aritmética das notas de todos os membros que compõem a banca mais a 

nota acumulada nas etapas que foram cumpridas. Uma maneira adequada de se obter esta nota 

final de forma rápida e que não haja equívocos ou questionamentos em seus cálculos seria 

através de um sistema que garanta isso. Este sistema faria esses cálculos de forma automática 

sem a necessidade de, por exemplo, o orientador passar as notas dos cumprimentos das etapas 

que já estariam registradas neste sistema de forma clara. 

 

                                                 
1
https://www.google.com.br/drive/apps.html 

2
https://onedrive.live.com/about/pt-br/ 
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4.2 APRESENTAÇÃO DO SISTEMA PROPOSTO 

Este sistema tem como objetivo prover de forma sistemática o gerenciamento e 

controle de trabalhos de Conclusão de Cursos. Embora o sistema seja definido como 

gerenciador de TCC, há características e funcionalidades que podem ser reutilizadas em 

outras áreas disciplinares e por áreas distintas de uma Instituição de ensino, seja ela na 

modalidade presencial ou à distância. 

Os projetos são instanciados pelo orientador responsável, o qual possui um 

coordenador e por sua vez ambos estão diretamente ligados ao(s) aluno(s). Para todos os 

trabalhos haverá um mesmo prazo estabelecido pelo calendário acadêmico do semestre 

vigente, com as datas de início e fim, dividido em etapas distintas, dentre outros atributos. 

Também funções (que representam papéis desempenhados por pessoas) estão associadas às 

atividades. 

Como exemplos de função estão: o coordenador recebendo o tema do trabalho para 

aprovação, este mesmo coordenador associando o aluno (s) a um orientador, a interação entre 

aluno e orientador com troca de mensagens, envio de arquivos, etc. Também podemos citar 

como uma função importante, o próprio acompanhamento do coordenador da disciplina que 

poderá verificar se realmente as partes, aluno e orientador, estão interagindo de forma 

satisfatória. Os alunos que realizam os TCC’s são registrados em um banco de dados e 

associados ao seu trabalho, que também é armazenado com um título e sua descrição. 

Em resumo; nesse sistema de gerenciamento de TCC o aluno ou a dupla de alunos, 

após se inscreverem na disciplina, deverão acessar o sistema através do login e senha. Após o 

primeiro acesso dos alunos no sistema, na página inicial, estará disponível o material auxiliar 

com orientações do TCC, como por exemplo cronograma, etapas de desenvolvimento do 

trabalho (dentro do arquivo Guia do TCC), principais dúvidas e um mini manual do sistema. 

Ainda na tela inicial teremos um aviso para que o aluno entre em contato com o coordenador. 

Este contato poderá ser feito através de mensagem enviada no próprio sistema. Neste primeiro 

contato o aluno deve apresentar sua proposta e se o trabalho será realizado sozinho ou em 

dupla. Recebendo as propostas, o coordenador faria aceitação do tema e adicionaria um 

orientador para o projeto, fornecendo acesso aos dados para prosseguimento, ou caso não 

aceite, solicitaria ao aluno, que fizesse as modificações necessárias. Após esse processo, o 

orientador faria a escolha conforme sua área específica e sinalizaria ao sistema que deseja 

orientar esse ou aquele trabalho. O sistema deve abrir para o aluno o cronograma de prazos e 
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metas a serem cumpridas. Outra função do gerenciador é que todas as mensagens entre aluno 

e orientador devem ser feitas dentro do sistema que armazenará um histórico dessas 

mensagens para que fiquem disponíveis para o aluno, orientador e também para o 

coordenador. O sistema deverá calcular a nota que o aluno alcançará de acordo com sua 

pontuação nas etapas e da nota da banca avaliadora. 

Após a conclusão do trabalho e a concordância do orientador, o trabalho, através de 

arquivo (.doc ou odt), será encaminhado para a banca, para que seja avaliado. Através de um 

botão “Enviar para a banca”, este botão estará contido na etapa 4, o arquivo será enviado para 

análise da banca avaliadora. Após o encerramento do prazo de avaliação, a banca fará o 

encerramento solicitando os ajustes necessários para a entrega da versão final em PDF para o 

tutor orientador do TCC e este repassa o arquivo no formato pdf para a coordenação da 

disciplina. 
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5   MODELAGEM DO SISTEMA 

Neste capítulo, apresentaremos a modelagem do sistema em forma de diagramas, 

através da UML (Linguagem de Modelagem Unificada). Apresentaremos o modelo do banco 

de dados através do modelo ER (Entidade e Relacionamento), dos casos de uso e também o 

modelo em Diagramas de Classes com os métodos que deverão ser implementados. 

 

5.1 DIAGRAMAS DO SISTEMA 

 Através de diagramas, é possível apresentar uma visão geral do sistema, representado 

como um conjunto de conceitos relacionados. Como diz o site linha de código [19] “Para se 

construir uma casa ou um prédio de qualidade, é essencial fazer um planejamento detalhado, 

com a finalidade de pensar sobre a forma de construção”. Para se criar um software de 

qualidade, precisamos passar pelo mesmo processo, onde fazemos um modelo em forma de 

diagramas que servem como base para sua criação. Esse modelo tem o objetivo de apresentar 

o software de forma simplificada com diferentes visões. 

Os quadros abaixo têm por objetivo listar os requisitos identificados para o sistema de 

gerenciamento. Nas tabelas 1 e 2, apresentamos os requisitos funcionais, que são “requisitos 

de sistema de software que especifica uma função que o sistema ou componente deve ser 

capaz de realizar”[18], e não funcionais, que são “aqueles que descrevem, não o que o sistema 

fará, mas como ele fará”[18], respectivamente. Estes requisitos são importantes na fase inicial 

do processo de desenvolvimento, pois identificamos aqui como o sistema deve se comportar, 

com informações sobre o domínio da aplicação e restrições sobre operações. Segundo o site 

DEVMEDIA[18], “Durante a fase de elicitação de requisitos, um projetista ou arquiteto de 

software faz uso de sua experiência a fim levantar os requisitos, buscando identificar 

características do sistema a ser desenvolvido”. 

 

RF Nome Descrição 

01 Cadastrar Orientadores O coordenador deverá efetuar o cadastro dos 

orientadores. 

02 Cadastrar aluno O coordenador deverá efetuar o cadastro dos 

alunos inscritos na disciplina TCC do semestre 

em questão 
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03 Excluir Cadastro O sistema deve permitir ao coordenador excluir 

cadastros  

04 Realizar consulta O sistema deve permitir ao coordenador realizar 

consultas ao banco de dados. 

05 Enviar proposta O aluno deverá enviar sua proposta, com título e 

um resumo sobre como será seu trabalho, para o 

coordenador que passará estas informações para 

os tutores. 

06 Aceitar proposta O orientador aceitará a proposta de acordo com 

sua área de conhecimento e notificará o aluno que 

aceitou ser seu orientador. 

07 Informar Cronograma O cronograma com os prazos para entrega das 

etapas fica disponível para o aluno. 

08 Interagir aluno e orientador Trocas de mensagens constantes devem acontecer 

entre aluno e orientador e o histórico dessas 

mensagens devem ser arquivados. 

09 Informar possível desistência O sistema deve informar ao orientador e ao 

coordenador que o aluno não está respondendo as 

mensagens e é um possível desistente. O 

coordenador deve verificar se o aluno trancou a 

disciplina e desvincular o orientador deste aluno. 

O orientador também pode informar diretamente 

ao coordenador que o aluno desistiu da disciplina. 

10 Entrega do protótipo do 

trabalho 

Ao final de cada etapa, o trabalho deve ser 

entregue de forma parcial de acordo com o que 

foi pedido no cronograma desta etapa. Um 

arquivo em formato (.doc ou .odt) deve ser 

postado para visualização do orientador, que 

marcará se a etapa foi cumprida ou não. 

11 Calcular nota O sistema calcula a nota do aluno caso o 

orientador tenha marcado como entregue. Esse 

cálculo leva em consideração quantidade de 

mensagens trocadas entre aluno e orientador, 

além da quantidade de arquivos enviados e a 

própria marcação de trabalho entregue no seu 

respectivo prazo. 

12 Enviar trabalho para banca 

avaliadora 

O coordenador envia o arquivo em formato .docx 

ou .odt para a banca avaliadora. 

13 Retornar trabalho A banca devolve arquivo com os últimos 

comentários para o aluno corrigir. 

14 Finalizar Trabalho O trabalho é enviado em formato .pdf para a 
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 banca avaliar 

15 Gerar nota final A nota da avaliação da banca é registrada e 

somada com a nota final das etapas para gerar a 

nota final que fica disponível para o aluno, 

orientador, coordenador e a banca. 

Tabela 1: Requisitos Funcionais 

 

 

RNF Nome Descrição 

01 Acesso ao sistema Todo o acesso ao sistema será realizado através 

de login e senha, sendo necessário uma conexão 

com a internet. 

02 Cadastro das partes Todos os cadastros de usuários serão realizados 

pelo coordenador 

03 Marcação das etapas O coordenador deverá marcar as etapas como 

concluídas para que o sistema faça o cálculo das 

notas. 

04 Entrar em contato com o 

aluno 

O Coordenador fará o primeiro contato com o 

aluno inscrito no TCC 

05 Lançamento das notas A banca deverá lançar as notas para que o sistema 

efetue os cálculos e informe a nota final do aluno. 

Tabela 2: Requisitos Não Funcionais 

 

Além dos requisitos funcionais e não funcionais, a modelagem do sistema para o 

armazenamento das informações e cadastro dos usuários é de suma importância para a sua 

implementação. É através da modelagem que a abstração do problema é feita, ou seja, onde 

podemos analisar o que realmente é importante e aplicável ao sistema. Como diz o site linha 

de código [19], “Um modelo é uma simplificação da realidade. Os modelos podem realizar 

planos detalhados assim como planos mais gerais com uma visão panorâmica do sistema”. 

Softwares mal sucedidos têm falhas específicas de cada um, mas todos 

os projetos bem-sucedidos são semelhantes em diversos aspectos. Um 

dos elementos que contribuem para o sucesso de um software é a 

utilização da modelagem. Para fazer bons modelos deve-se utilizar 

uma linguagem de modelagem que seja dotada de diagramas que 

permitem a representação de sistemas simples ou complexos sob as 
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diferentes visões, pois isso facilita o entendimento e padroniza a 

comunicação e a organização do problema. [19]. 

 

O modelo ER (Entidade e Relacionamento), embora já não seja mais amplamente 

utilizado para modelar sistemas é um modelo muito utilizado em banco de dados; que 

segundo o site DEVMEDIA [20], “em geral, este modelo representa de forma abstrata a 

estrutura que possuirá o banco de dados da aplicação”. Através da ferramenta MySQL 

Workbench, que é uma excelente ferramenta gratuita disponibilizada para download pela 

ORACLE [21], podemos fazer a criação de diagramas e, também gerar o script necessário 

para criar a base de dados. Como observado na Figura 7, a base de dados do nosso sistema foi 

modelada por esta ferramenta, que apresenta as tabelas do banco de forma objetiva com suas 

colunas (atributos) e os tipos primitivos de cada atributo. Essa ferramenta também permite 

fazer as ligações (relacionamentos) entre as tabelas com suas cardinalidades. Após a criação 

das tabelas, seus atributos, relacionamentos e cardinalidade, essa ferramenta já cria o modelo 

físico, ou seja, as tabelas já estão prontas para receberem os dados. 

O banco de dados deve ter o cadastro de todos os envolvidos no processo de 

desenvolvimento do TCC e deverá armazenar um histórico de todas as mensagens trocadas. 

Será possível que um orientador oriente um ou vários e alunos e que um aluno possa ser 

orientado por um ou mais orientadores. As notas serão lançadas no sistema que deverá gerar a 

ata para assinatura dos envolvidos. 

O banco foi modelado de forma que as mensagens possam ser trocadas entre os 

usuários, bem como o envio dos anexos. Uma mensagem é enviada por 1(um) usuário e pode 

ser recebida por 1(um) ou mais usuários. Isso garante a devida troca de mensagens entre 

orientador(s) e aluno(s). O coordenador também poderá ter acesso a essas trocas de 

informações para verificar se tanto os alunos como os orientadores estão empenhados na 

realização do trabalho. 

Os avaliadores da banca também devem ser cadastrados no sistema para poderem 

enviar mensagens e lançar as notas. 
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Figura 7 - Modelo ER do Banco de Dados  

 

A modelagem em forma de diagramas de casos de uso auxiliam para a compreensão 

das funcionalidades do sistema, levando em consideração o ponto de vista do cliente. De 

acordo com a UFCG (Universidade Federal de Campo Grande) [22], “o cliente deve ver no 

diagrama de Casos de Uso as principais funcionalidades de seu sistema”.  Diagramas de casos 

de usos são representados por atores, casos de uso e um relacionamento entre eles. Um ator, 
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“é representado por um boneco e um rótulo com o nome do ator. Um ator é um usuário do 

sistema, que pode ser um usuário humano ou um outro sistema computacional [22]. Um caso 

de uso, “é representado por uma elipse e um rótulo com o nome do caso de uso. Um caso de 

uso define uma grande função do sistema. A implicação é que uma função pode ser 

estruturada em outras funções e, portanto, um caso de uso pode ser estruturado” [22]. Um 

relacionamento pode ser por associação, entre um ator e um caso de uso ou por generalização 

entre atores. No caso desse sistema, como mostra a Figura 8, na modelagem dos casos de 

usos, temos apenas relacionamentos de associação. Para a criação do modelo foi utilizada a 

ferramenta gratuita DIA, um software livre para a criação de diagramas, disponibilizado 

gratuitamente para download [23], “este software auxilia os analistas e desenvolvedores de 

sistemas na criação e integração dos diagramas de dados da UML (Linguagem de Modelagem 

Unificada) com a lógica”. Através dessa ferramenta é possível criar todos os componentes 

utilizados na UML. 

 

 

Figura 8 - Modelo de Casos de Uso 
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Partindo dos fundamentos da UML, temos a modelagem em diagramas de classe 

onde fazemos a abstração dos objetos que irão compor o sistema em si. Essa modelagem é 

muito útil, principalmente na linguagem Java, que é uma linguagem inteiramente orientada a 

objetos. É através desse modelo que definimos as classes, atributos, métodos e interfaces do 

sistema. As classes são representadas por retângulos divididos em 3 partes, onde temos 

respectivamente o nome da classe, os atributos e as funcionalidades (métodos) do sistema. 

Uma grande vantagem desse modelo é a utilização de herança, onde temos métodos e 

atributos de uma classe filha, herdando de sua classe mãe ou superclasse. 

Em UML 2, existem duas categorias básicas de diagramas: diagramas 

de estrutura e diagramas de comportamento. Cada diagrama UML 

pertence a uma dessas duas categorias de diagrama. O propósito dos 

diagramas de estrutura é mostrar a estrutura estática do sistema que 

está sendo modelado. Eles incluem a classe, o componente e/ou os 

diagramas de objeto. Os diagramas comportamentais, por outro lado, 

mostram o comportamento dinâmico entre os objetos no sistema, 

incluindo itens como métodos, colaborações e atividades. Exemplos 

de diagramas de comportamento são atividades, casos de uso e 

diagramas de sequência. [24]. 

Na Figura 9, temos a modelagem do sistema web para gerenciamento de TCCs com 

suas classes, interfaces, atributos, métodos e seus relacionamentos, onde temos também a 

utilização da herança. Para a criação deste modelo, também utilizamos a ferramenta Dia. 

Todas as funcionalidades do sistema estão descritas neste modelo, onde podemos 

observar, como forma de segurança e integridade dos dados, foram utilizados os 3(três) 

pilares da Programação Orientada a Objetos que são: encapsulamento, herança e 

polimorfismo. O 
3
encapsulamento permite ocultar ao objeto a forma de implementação 

deixando os atributos importantes privados e modificados apenas através de métodos 

específicos para estes atributos. Vale lembrar que conseguimos programar sem encapsular, 

mas isso deixa o código vulnerável e inseguro, principalmente em grandes sistemas. A 

4
herança é muito útil quando temos classes que compartilham os mesmos atributos e métodos. 

Podemos ter vários níveis de herança em POO e não somente classes como também interfaces 

podem utilizar esse pilar. Por fim, o 
5
polimorfismo, que é um pilar também muito útil na 

programação e nos permite programar, de várias formas, diferentes um mesmo método. Um 

                                                 
3
Encapsular significa ocultar ao objeto a forma de implementação dos métodos. Não é necessário e nem 

aconselhável que os objetos modifiquem diretamente os atributos das classes. 
4
Herança significa que classes podem puxar (herdar) os atributos e métodos de outras classes, ou seja, a classe 

‘filha’ herda atributos e métodos de sua superclasse ou classe ‘mãe’. 
5
Polimorfismo vem de polimorfo (poli: muitas, morfo: formas), ou seja, em Programação Orientada a Objetos, 

muitas formas de se programar um mesmo método. 
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método (com mesmo nome) pode ser chamado para funções diferentes dentro do sistema, 

sendo que o que difere esses métodos são a quantidade e o tipo de seus parâmetros. Com estes 

pilares, garantimos um sistema íntegro, seguro e fácil de implementar e de modificar em 

versões futuras. 

 

Figura 9 - Modelo de Diagramas de Classe 
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6   SISTEMA 

Neste capítulo, apresentamos a forma de implementação do sistema na linguagem 

Java, as telas e trechos de código para uma melhor visualização das funcionalidades e como o 

sistema poderá auxiliar de forma satisfatória todas as etapas de desenvolvimento do TCC pelo 

aluno, bem como a comunicação entre as partes e todo o processo de avaliação. 

 

6.1 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA 

Após o coordenador efetuar seu login no sistema, começa a etapa de cadastro de 

todos os envolvidos. O coordenador deve cadastrar os alunos que estão inscritos na disciplina 

TCC e também os orientadores. Nesse cadastro, em e-mail e senha, o coordenador deverá 

cadastrar o e-mail para que seja feito o primeiro acesso, sendo que estas informações poderão 

ser editadas pelo usuário caso assim deseje. No caso dos avaliadores, o login inicial e a senha 

também serão seu e-mail para o primeiro acesso, também com a possibilidade de ser editado. 

Todas essas informações ficam armazenadas no banco de dados e o coordenador poderá se 

necessário, alterar algum cadastro e até mesmo excluir. 

Através da modelagem do banco de dados, é possível para o coordenador 

acompanhar a interação entre aluno e orientador para verificar se estão em constante 

comunicação entre si. Caso não estejam, o coordenador poderá averiguar o que está 

acontecendo, se, por exemplo, o aluno desistiu da disciplina e desvincular o orientador 

daquele aluno. 

Como foi dito anteriormente, o sistema foi implementado na linguagem Java, 

conforme as vantagens descritas no capítulo 2. Sua implementação foi complicada no início, 

mas depois de muita pesquisa sobre o assunto, podemos afirmar com certeza que a escolha 

desta linguagem foi correta e a mesma nos facilitou em diversos aspectos, como por exemplo, 

toda a parte visual e as funções já prontas da linguagem que facilitaram e deixaram o código 

menor e mais simples de ser lido e interpretado. Na Figura 10, temos um trecho de código 

usado na configuração do Hibernate com MySql. Essa configuração permite a comunicação 

do sistema com o banco de dados e temos também o arquivo de ligação HibernateUtil, na 

Figura 11. Este arquivo de ligação cria uma instância que aplica as configurações. 



47 

Podemos identificar na Figura 10, as linhas de código utilizadas para esta 

configuração; temos um código mais simples e objetivo para a realização desta tarefa, se 

comparado ao código utilizado por outras linguagens para este mesmo fim. Não somente esta 

configuração, mas toda a implementação ficou, de certa forma, mais objetiva e com um 

código menor, reforçando assim a escolha desta linguagem. 

 

FIGURA 10 – CONFIGURAÇÃO DO HIBERNATE 

<?xmlversion="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<!DOCTYPE hibernate-configuration PUBLIC "-//Hibernate/HibernateConfiguration DTD 3.0//EN" 

"http://hibernate.sourceforge.net/hibernate-configuration-3.0.dtd"> 

<hibernate-configuration> 

<session-factory> 

<property name="hibernate.dialect">org.hibernate.dialect.MySQL5InnoDBDialect</property> 

<property name="hibernate.connection.driver_class">com.mysql.jdbc.Driver</property> 

<property name="hibernate.connection.url">jdbc:mysql://systccweb.cjaol9twkp6d.sa-east-

1.rds.amazonaws.com:3306/systccweb</property> 

<propertyname="hibernate.connection.username">root</property> 

<propertyname="hibernate.connection.password">d2j6p8s1</property> 

<!-- Pool de conexoes JDBC --> 

<propertyname="connection.pool_size">2</property> 

<!-- Gerenciamento de sessão --> 

<propertyname="current_session_context_class">thread</property> 

<!-- Disablethe cache--> 

<property name="cache.provider_class">org.hibernate.cache.internal.NoCacheProvider</property> 

<!-- Exibição dos comandos SQL --> 

<propertyname="show_sql">true</property> 

<!-- Cria e atualiza as tabelas do banco --> 

<propertyname="hbm2ddl.auto">update</property> 

<!-- Criando Mapeamentos entre classes --> 

<mappingclass="br.com.systcc.domain.Usuario"/> 

<mappingclass="br.com.systcc.domain.Orientador"/> 

<mappingclass="br.com.systcc.domain.Aluno"/> 

<mappingclass="br.com.systcc.domain.Tcc"/> 

<mappingclass="br.com.systcc.domain.Etapa"/> 

<mappingclass="br.com.systcc.domain.Cronograma"/> 

<mappingclass="br.com.systcc.domain.Orienta"/> 

<mappingclass="br.com.systcc.domain.Coordenador"/> 

<mappingclass="br.com.systcc.domain.Historico_login"/> 

<mappingclass="br.com.systcc.domain.Avalia"/> 

<mappingclass="br.com.systcc.domain.Avaliador"/> 

<mappingclass="br.com.systcc.domain.Mensagem"/> 

</session-factory> 

</hibernate-configuration> 
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Figura 11 – Arquivo de ligação HibernateUtil 

 

6.2 TELAS PRINCIPAIS DO SISTEMA 

Para se logar no sistema, o usuário fará uso de um e-mail e uma senha pré-

cadastradas pelo coordenador da disciplina. A tela de login é bem simples, como demonstrado 

na Figura 12, bastando digitar o e-mail e a senha para entrar e ter acesso a todos os recursos 

que o sistema oferece.  

 
 

Figura 12 – Tela de Login 

packagebr.com.systcc.util; 

importorg.hibernate.SessionFactory; 

importorg.hibernate.boot.registry.StandardServiceRegistryBuilder; 

importorg.hibernate.cfg.Configuration; 

importorg.hibernate.service.ServiceRegistry; 

public class HibernateUtil { 

private static final SessionFactorysessionFactory = buildSessionFactory(); 

private static SessionFactorybuildSessionFactory() { 

try { 

// Cria um SessionFactoy a partir do hibernate.cfg.xml 

Configuration configuration = new Configuration(); 

configuration.configure(); 

 

ServiceRegistryserviceRegistry = new StandardServiceRegistryBuilder() 

  .applySettings(configuration.getProperties()).build(); 

SessionFactorysessionFactory =         

configuration.buildSessionFactory(serviceRegistry); 

returnsessionFactory; 

 /* 

 return new Configuration().configure().buildSessionFactory( 

   newStandardServiceRegistryBuilder().build() ); 

 */ 

} 

catch (Throwableex) { 

            // Exibe uma mensagem de erro  

System.err.println("Falha ao tentar criar o SessionFactory." + ex); 

throw new ExceptionInInitializerError(ex); 

        } 

    } 

public static SessionFactorygetSessionFactory() { 

returnsessionFactory; 

} 

} 
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Ao fazer o login no sistema, lembrando que o coordenador terá os privilégios de 

administrador, já nos deparamos com a tela de boas-vindas. Como pode ser observada na 

Figura 13, esta tela está em um ambiente visivelmente agradável e fácil de localizar, onde 

temos algumas informações sobre o TCC, o manual do sistema que contém informações mais 

detalhadas sobre a utilização do sistema e perguntas frequentes, que são algumas perguntas e 

respostas sobre como proceder na disciplina TCC. Também teremos um link Guia do TCC 

direcionando para a página de login da plataforma CEDERJ, onde o aluno poderá visualizar o 

guia do TCC e outros documentos diretamente na área de Cadernos Didáticos. O manual do 

sistema terá informações de como efetuar os cadastros, fazer lançamento de notas, enviar 

mensagens, receber mensagens, imprimir ata, fazer configurações, etc. Cada tipo de usuário 

terá um mini manual com informações sobre o sistema. Este manual será disponibilizado em 

forma de um link para uma página xhtml contendo as informações necessárias. 

 

 

Figura 13 – Tela inicial 

 

Na Figura 14, temos um menu de cadastro dos alunos no sistema e outras 

ferramentas em destaque. Este cadastro é realizado de forma simples através de formulários. 

Cada usuário terá uma tela de cadastro de acordo com sua função no sistema: coordenador, 

orientador, aluno ou avaliador. Todos os envolvidos têm campos em comum, como por 

exemplo, nome e CPF, o que os difere são seus campos específicos. Aluno, além de cadastrar 
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as informações que são comuns a todos, precisa cadastrar os campos curso, polo e TCC; já o 

orientador possui os campos área de atuação e formação acadêmica. O coordenador tem uma 

formação acadêmica e os avaliadores área, instituição e titulação. Podemos observar por estas 

telas que as ferramentas são objetivas e de fácil entendimento, não sendo necessário um 

profundo conhecimento em informática para utilizá-las corretamente. O cadastro do TCC 

também deverá ser incluído no banco de dados com um tema, data de início e sua descrição e 

o cronograma do semestre com as datas limites. Exemplificamos aqui o cadastro dos alunos, 

mas todos os cadastros são efetuados de forma semelhante. 

Durante o cadastro, o sistema verifica automaticamente se foi digitado um CPF 

válido e se a senha digitada é uma senha forte ou fraca, algo que vemos cada vez mais comum 

em cadastros online hoje em dia. Os campos obrigatórios devem ser preenchidos ou não 

poderão ser salvos no banco de dados. Através da Figura 14, podemos ver os botões salvar, 

para que as informações sejam guardadas, um botão limpar, para limpar os formulários e, 

neste caso, um botão listar alunos, de onde o coordenador poderá listar todos os alunos que 

foram cadastrados e até mesmo alterar ou excluir algum registro caso seja necessário. 

 

Figura 14 – Tela de cadastro de alunos 
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Durante a construção do trabalho por parte dos alunos, existem etapas que devem ser 

cumpridas até um prazo estimado. Essas etapas, caso cumpridas em tempo hábil, são 

pontuadas e somadas à nota final do trabalho. A Figura 15 ilustra a tela do sistema que 

cuidará dessas etapas de forma eficiente. Cada etapa terá já cadastrado a data limite de entrega 

e registrará também a data da entrega. Há um botão para carregar o arquivo, caso seja 

necessário, um campo para observações e um campo que apresentará a nota um (1), caso a 

etapa seja cumprida no prazo. Se por algum motivo o aluno não entregar essa etapa no prazo 

determinado, os campos destinados a essa etapa ficarão desativados e a nota deverá ser 

zero(0). Este processo foi totalmente automatizado, não necessitando que o orientador marque 

como concluído e digite a nota. Ficará a cargo do orientador, fiscalizar se o trabalho está 

consistente com a exigência da etapa, caso contrário, o orientador poderá justificar e alterar a 

nota para zero ou para um, caso seja necessário. 

Na tela de cronogramas é exibida uma pequena tabela com a data limite de cada 

etapa para facilitar o acesso e a visualização do aluno a respeito dessas datas importantes a 

fim de não gerar nenhum tipo de dúvida ou esquecimento do prazo em questão. 

 

Figura 15 – Tela de etapas 
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Outro ponto importante do sistema é a possibilidade de enviar e receber mensagens. 

Através do link enviar mensagem, podemos armazenar as mensagens no banco de dados para 

que fiquem disponíveis ao destinatário através deste mesmo banco. Como mostra a Figura 16, 

temos um campo destinatário, assunto, corpo da mensagem e um botão onde poderá ser 

inserido um arquivo qualquer. Este arquivo será armazenado juntamente com a data de envio. 

Desta forma, podemos sempre saber qual foi a última versão armazenada. Não é obrigatório 

que se insira um arquivo sempre que uma mensagem for enviada, mas estas devem ser 

constantes e servirão como base para a verificação da interação entre aluno e orientador. 

Em mensagens recebidas, como apresentado na Figura 17, serão listadas todas as 

mensagens que foram armazenadas no banco de dados para este usuário. As mensagens serão 

listadas na tela em forma de tabela e por ordem de envio. As mesmas poderão ser lidas 

clicando no botão visualizar (botão em forma de uma lupa). A mensagem aparecerá em uma 

janela separada, como mostra a Figura 18, e poderá ser respondida clicando no botão 

responder. Se tiver algum arquivo, poderá ser feito o download e abrir ou salvar no 

computador. 

 

Figura 16 – Tela de envio de mensagens 
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Figura 17 – Tela de mensagens recebidas 

 

 

 

Figura 18 – Janela para leitura de mensagens 

 

Em avaliações, como demonstrado na Figura 19, as notas dos integrantes da banca 

poderão ser lançadas e o sistema já irá calculando a nota final do aluno. Essas notas também 

serão utilizadas para a criação da ata de defesa que será também emitida pelo sistema, sendo 

necessário apenas o utilizador clicar no botão Gerar ata. A ata já terá os espaços necessários 

para as devidas assinaturas. 

Nesta tela teremos um formulário para selecionar o(s) aluno(s) que serão avaliados, 

outro que irá selecionar o orientador e um terceiro para selecionar o avaliador, além dos 

formulários para digitar as notas. Após clicar no botão confirmar, a nota será armazenada no 

banco de dados e a nota do aluno será atualizada. 
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Figura 19 – Tela de avaliação da banca 

 

Como mostra a Figura 20, já na parte de biblioteca, temos a área do CAPES, com 

uma pequena descrição, um link para o portal e um link para fazer o download das orientações 

para utilizá-lo. Logo abaixo de CAPES, ainda em biblioteca, temos uma área com materiais 

de apoio, com links para revistas eletrônicas, portal do Domínio Público, etc. Este material 

pode ser de grande ajuda como forma de pesquisa. Uma das ideias principais é que o aluno 

tenha disponíveis trabalhos antigos, que serão organizados por semestre. Dessa forma, o aluno 

terá em mente como deve fazer para iniciar o seu trabalho e muito provavelmente, encontrará 

algum conteúdo para sua pesquisa dependendo do tema que foi escolhido. Essa parte do 

sistema ainda está em construção, pois, será necessário colher essas informações para poder 

disponibilizá-las, caso não haja direitos autorais exigidos. Serão disponibilizados apenas 

conteúdo livre e links de sites que já tenham conteúdo público. Lembrando que o aluno ao 

utilizar alguma frase ou parágrafo desse conteúdo, deve dar os devidos créditos ao autor. 
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Figura 20 – Tela Biblioteca – CAPES 

 

Para encerrar, temos também uma área de configurações, ainda em construção, onde 

poderemos ter acesso ao tempo que está sendo gasto no sistema. Nesta tela, informações 

como tempo total conectado, ficarão na tela, além de um histórico contendo horário de 

entrada e saída. Essas informações ficarão armazenadas e o coordenador terá acesso a todas 

elas, de forma que este possa saber ao certo se alunos e orientadores estão realmente 

interagindo entre si. O coordenador poderá fazer um filtro com o nome do aluno ou do 

orientador para ter acesso a estas informações, através de formulários para selecionar o nome 

e de um botão ‘Pesquisar’. Dessa forma, saberá se um aluno ou orientador não está mais 

interessando em dar andamento ao trabalho ou se simplesmente desistiu de fazê-lo. O 

coordenador poderá desvincular o orientador do(s) aluno(s), deixando-o disponível para 

outro(s).  

Em editar perfil, poderão ser atualizados os dados, caso necessário, bastando editar o 

campo desejado e clicar em salvar, além da possibilidade de trocar a senha. Em avisos serão 

exibidos avisos do coordenador que poderão ser visualizados por todos os usuários do 

sistema. Como mostra a Figura 21, o aviso é composto de um formulário com assunto e outro 

com o texto do aviso e um botão “Publicar”, isso para o usuário coordenador. Para os demais 

usuários, serão exibidos apenas os avisos, sem nenhum botão.  
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Figura 21 – Tela de avisos 

 

6.3    CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Depois de todo o tempo e empenho gasto neste trabalho e neste sistema, concluímos 

que mesmo perante todas as dificuldades para dominar uma linguagem que podemos 

considerar nova para projetos web, fizemos a escolha ideal para este sistema, que além de 

tudo, consideramos seguro, tanto em sua utilização como em armazenamento dos dados dos 

usuários. 

Uma das tecnologias utilizadas, o PRIMEFACES, exigiu um elevado tempo para 

estudo e compreensão de seu funcionamento para que pudesse ser utilizado em nosso sistema, 

mas mostrou-se muito útil para parte visual e para a organização das telas de cadastro e 

mensagens, principalmente. 

Todos os recursos e ferramentas dessa linguagem, juntamente com o HTML e CSS 

se mostraram valiosas para o desenvolvimento dos mais diversos tipos de sistema, pequenos 

ou grandes, devido ao grande número de recursos que são oferecidos. 
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7    CONCLUSÃO 

Nosso objetivo foi programar um sistema web para que a comunicação entre aluno, 

orientador e demais participantes fosse feita toda no mesmo lugar, de forma mais satisfatória, 

além da melhoria no lançamento das notas, como automação da nota final do aluno e geração 

da ata. Como foi necessária a implementação das regras dos cursos oferecidos pelo Consórcio 

CEDERJ e a utilização de uma plataforma em JAVA, o tempo gasto para programar o sistema 

foi maior que o previsto inicialmente, principalmente pelo fato de que muitas das tecnologias 

precisaram de um grande tempo de estudo para que pudessem ser implementadas. 

Com o levantamento das dificuldades que encontramos em relação ao gerenciamento 

dos trabalhos da forma como é feito hoje e com todas as propostas de melhorias apresentadas 

neste sistema para tal gerenciamento, esperamos que não somente os cursos do Consórcio 

CEDERJ, mas também outras faculdades e universidades possam se beneficiar desta 

ferramenta online para gerenciar de forma eficiente o projeto de desenvolvimento de TCC’s e 

ou monografias de seus alunos. 

Em uma visão geral do sistema, das ferramentas já implementadas nesta primeira 

versão, da forma como os dados estão armazenados no banco e do fato de que o sistema pode 

ser acessado de qualquer dispositivo, observamos que seu propósito é válido e se tornará 

indispensável em qualquer faculdade ou universidade, principalmente em se tratando de 

Ensino à Distância. 

Para versões futuras deste sistema, ressaltam-se a implementação de algumas 

funcionalidades que ainda não se encontram nesta versão, como por exemplo, uma janela para 

comunicação em tempo real, envio automático de e-mails e ou mensagens de texto para 

celular contendo avisos, além do armazenamento das versões em pdf de trabalhos que já 

foram realizados em semestres passados e a possibilidade de fazer um upload de imagem para 

o perfil do usuário. A versão 1.0 do 
6
TCCWEB encontra-se disponível na internet. 

 

 

 

 

                                                 
6
http://systcc.sa-east-1.elasticbeanstalk.com 
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