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RESUMO 

Nos dias de hoje é notório a importância que os aparelhos celulares tem 
no dia a dia. A mobilidade e o acesso rápido de qualquer lugar as informações 
através dos smartphones é o principal motivo desse trabalho, pois nem sempre 
estamos com um computador disponível para acessar as plataformas e verificar 
datas/horários das aulas. Então a adaptação dessas plataformas para os 
smartphones facilitará o acesso de todos os alunos de forma rápida e eficiente  aos 
dados importantes das plataformas. 

Palavras-chaves: Smartphone, mobilidade. 
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1 INTRODUÇÃO 

Com o desenvolvimento da tecnologia, principalmente dos dispositivos 

móveis, uma maior interação entre as pessoas tem se tornado cada vez mais 

evidente. No contexto de uma universidade e/ou curso técnico isto se torna muito 

evidente, onde os alunos criam grupos e se organizam, para trocarem informações e 

discutirem trabalhos, problemas e ideias. Como por exemplo o aplicativo da USP – 

Universidade de São Paulo que dispõe de um aplicativo para auxiliar seus alunos 

com notícias, cardápio dos restaurantes do campus, eventos, biblioteca e outros. 

Logo a adaptação das plataformas existentes, http://sistacad.cederj.edu.br/ e 

http://graduacao.cederj.edu.br que atualmente são utilizadas pelos alunos do 

CEDERJ, torna-se algo indispensável para uma plataforma de ensino a distância. 

De acordo com dados do Ibope, em 2016 os brasileiros passaram mais 

tempo navegando na internet através de aparelhos celulares ou tablets do que na 

frente de um computador. Isso torna evidente a necessidade de um app. Embora 

seja possível acessar o site pelos aparelhos celulares ou tablets, existem 

desvantagens, pois um aplicativo mobile é moldado, seguindo padrões de designs 

mobiles, para elevar a experiência do usuário, já o site é construído para telas 

maiores de computadores. Por essa razão, se tem notado um crescimento da 

necessidade de se ter um aplicativo para instituições de ensino e empresas. 



1.1 MOTIVAÇÃO PARA DESENVOLVER O SISTEMA 

A principal motivação deste trabalho é facilitar o acesso dos alunos com 

informações importantes do curso e do polo, com por exemplo calendários das 

atividades presenciais e a distância, locais das provas, matérias e etc. Promovendo 

também uma maior interação entre os alunos e tutores do CEDERJ, com criação de 

grupos de estudos e chats de dúvida. E principalmente, quebrando a barreira da 

distância entre os alunos de polos diferente, gerando assim mais networking entre 

os estudantes. 

1.2 OBJETIVOS 

O aplicativo tem como objetivo, integrar melhor os alunos que estão 

cursando as mesmas matérias, através de um chat. Criar uma maneira mais ágil e 

rápida de consulta das notas e informações dos polos, através de um smartphone 

com sistema operacional Android. 

1.3 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

No capítulo 2 serão apresentados os requisitos funcionais e não-

funcionais do sistema, baseado nas funcionalidades das plataformas siscad[1] e 

graduação cederj[2]. No capítulo 3 será abordado a modelagem do sistema através 

do diagrama de casos de uso e o detalhamento da descrição de cada caso. Já no 

capítulo 4 serão apresentados os layouts das telas do aplicativo juntamente com 

uma pequena descrição. E finalizando com apresentação de trabalhos futuros e a 

conclusão no capítulo 5.  



 

2 LEVANTAMENTO DE REQUISITOS 

 Neste capítulo serão abordados os requisitos do aplicativo levantados 

como base às funcionalidades das plataformas siscad[1] e graduação cederj[2], pois 

o aplicativo será uma versão mobile das plataformas, seguindo as mesmas regras

de validação. 

2.1 REQUISITOS 

O aplicativo é um sistema proposto para facilitar a interação entre o aluno 

e as plataformas do CEDERJ existentes em dispositivos móveis. Inicialmente o 

aplicativo deve usar os dados cadastrais já utilizados nas plataformas para fazer o 

login. Todas as informações necessárias do aluno serão extraídas dos serviços já 

existentes. O objetivo do aplicativo também inclui a maior interação entre os alunos 

de cada curso através de um chat, usando o serviço disponível do sistema CEDERJ.  

2.2 REQUISITOS FUNCIONAIS 

“Em engenharia de software, um requisito funcional define uma função 

de um sistema de software ou seu componente. Uma função é descrita 

como um conjunto de entradas, seu comportamento e as saídas. Os 

requisitos funcionais podem ser cálculos, detalhes técnicos, manipulação 
de dados e de processamento e outras funcionalidades específicas que 

definem o que um sistema, idealmente, será capaz de realizar” [3] 

Os requisitos funcionais do projeto foram levantados de acordo com as 

funcionalidade existentes nas plataformas web do CEDERJ. Embora as principais 

funcionalidades da plataforma tenham sida implementadas, diversas outras não o 



 

foram, pois o foco é  facilitar o acesso dos alunos a informações importantes do 

curso e gerar uma maior interação com os tutores. Entretanto, outras 

funcionalidades especificas para aplicativos mobile foram implementadas, como a 

notificação de novas notícias através de mensagens enviadas por push e um mapa 

com a geolocalização dos polos.  

O aplicativo deve: 

 Permitir o acesso do aluno através de login e senha;

 Exibir o calendário de ADs e APs, de acordo com o curso do aluno;

 Exibir as matérias que o aluno está inscrito, assim como seu histórico e se

inscrever, caso esteja na época de inscrição de matérias, seguindo as

mesmas regras de validação da plataforma.

 Exibir as notícias dos tutores e polos;

 Ter por meio da tela chat, um processo para enviar e receber mensagens de

outros alunos, de acordo com a matéria cursada;

 Exibir as notas das APs e ADs, assim como o status “Aprovado” e

“Reprovado”;

 Ter por meio da tela configuração, um processo para gerenciar os

recebimentos das notícias e mensagens através de push;

 Exibir a geolocalização, endereço, telefone e e-mail de contato de cada polo,

assim como a atual geolocalização do aluno em um mapa;

 Exibir os horários e informações dos tutores, de acordo com as matérias

cursadas.

2.3 REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS 

“Requisitos não-funcionais são os requisitos relacionados ao uso da 

aplicação em termos de desempenho, usabilidade, confiabilidade, 
segurança, disponibilidade, manutenibilidade e tecnologias 

envolvidas”[3] 



 

Os requisitos não-funcionais do projeto foram levantados de acordo com 

dados levantados dos principais aparelhos no mercado. De acordo com os dados do 

IDC[4] Em meados de 2016 mais de 80% dos smatphones mundiais tinham como 

sistema operacional o Android, um sistema desenvolvido pelo Google criado em 

2003. Hoje existem diversas versões do Android lançadas, mas de acordo com os 

dados google[5] os aparelhos com a versão 4.0 ou maior cobrem mais de 95% do 

mercado, por isso o sistema será implementado somente para versão do Android 

superiores a 4.0. Com o crescimento do número de aplicativos acarretou um 

crescimento de sites que distribuem o download dos apps, porém será usado o site 

oficial do Google, Google Play[6], para distribuição do aplicativo em questão. 

ATRIBUTO DETALHAMENTO 

Facilidade de uso Compatibilidade com tecnologias que promovem 

fácil utilização do aplicativo através de um 

smartphone com acesso a internet. 

Hardware do usuário Smartphone com acesso a internet. 

Sistema Operacional do usuário Android, a partir da versão 4.0 

Tipo de interface Utilização do próprio aplicativo instalado no 

smartphone do usuário. 

Obtenção do aplicativo Download do aplicativo, no Google Play de forma 

gratuita. 

Segurança Controle de senhas e de conteúdo. 

Tabela 2.1 – Requisitos não-funcionais 

No aplicativo: 

 Para facilitar a navegação, na tela principal aparecem as principais opções

para o aluno, divididas por categorias;



 

 As telas seguem o mesmo padrão das usadas pelo CEDERJ, para facilitar a

sua utilização pelos alunos;

2.4 LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO 

O sistema será desenvolvido para a plataforma Android. Embora existam 

diversas linguagens, como CORDOVA, IONIC para se construir um aplicativo 

Android, foi usado a linguagem padrão desenvolvida pelo google baseado na 

linguagem de programação JAVA usando o Android SDK[7] .  

Com o crescimento da popularidade do Android foi-se criando a 

possibilidade de integração do Android SDK em diversas IDE, porém o que foi usado 

para o desenvolvimento do projeto foi o Android Studio[8], IDE recomendada para 

programação de apps Android pelo Google. 

2.5 MÉTODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO 

Existem diversos frameworks de processo para desenvolvimento de 

software, porém usamos o método ágel chamado SCRUM[9]. Esse método 

consistem em separar o projeto por macro funcionalidades chamadas Histórias e 

cada história ser fragmentada em micro funcionalidades. Cada micro funcionalidade 

é desenvolvida em curtos períodos de tempo, chamados Sprints, os quais gastam 

tipicamente entre uma até quatro semanas, minimizando assim o risco de mal 

entendimento do sistema e de uma implementação equivocada das funcionalidades. 



 

MODELAGEM DO SISTEMA 

Este capítulo descreve a modelagem do sistema através do diagrama de 
casos de uso. Detalhando o processo de negócio por trás de cada caso de uso. 

2.6 DIAGRAMA DE CASO DE USO 

O Diagrama de Casos de Uso é a ferramenta de UML que mostra a 

representação gráfica simplificada dos requisitos funcionais do sistema. No 

Diagrama de Casos de Uso do aplicativo (Figura 3.1), o ator é um tipo de usuários 

que se especializa de um usuário mais genérico (no centro do diagrama) – Aluno.  

Figura 3.1 - Diagrama de Caso de Uso - Usuário Aluno 

As Tabelas de 3.1 a 3.11 mostram uma descrição de cada caso de uso modelado no 
sistema. 



 

Caso de Uso Acessar o Sistema: 

O usuário terá acesso ao sistema através do um sistema de 

autenticação baseado nas plataformas, utilizando o login e a senha pré-cadastrados 

nas plataformas web. Logo, caso o usuário não tenha um cadastro não poderá 

utilizar o aplicativo. Após a autenticação o aplicativo irá personalizar todas as 

informações de acordo com os dados do usuário. 

Código do Caso de Uso C1 

Caso de Uso Geral 

Ator Principal Aluno 

Pré-condições O usuário já deve está cadastrado na 

plataforma CEDERJ. 

Pós-condições Exibir informações de acordo com as matérias 

cursadas. 

Descrição Este caso de uso descreve as possíveis 

atividades no processo de efetuar o login no 

sistema. 

Fluxo de eventos principal: O usuário deverá preencher o login e a senha. 

Depois de validado os dados, o aplicativo 

deverá efetuar o login e exibir as informações 

de acordo com as matérias cursadas do 

usuário.  

Fluxo alternativo 1: O usuário erra no preenchimento do login e 

senha. O aplicativo exibirá uma mensagem de 

erro e após permitirá nova tentativa. 

Fluxo alternativo 2: O aplicativo não está com conexão a internet. 

O aplicativo irá mostrar uma mensagem ao 

usuário. 

Fluxo alternativo 3: O aplicativo não recebe resposta do serviço. O 

aplicativo irá mostrar uma mensagem ao 



 

usuário. 

Tabela 3.1 – Descrição do Caso de Uso C1 

Caso de Uso Consultar Calendário: 

Com o usuário já autenticado no sistema e as informações 

personalizadas para o usuário. O mesmo, poderá consultar os calendários das APs 

e ADs, que serão exibidas informações como data, horário, matéria e locais. Caso o 

usuário não esteja cadastrado em nenhuma matéria, o mesmo não terá acesso a 

essas informações. 

Código do Caso de Uso C2 

Caso de Uso Geral 

Ator Principal Aluno 

Pré-condições O usuário já deve está logado no aplicativo. 

Pós-condições Exibir calendário das APs e ADs do curso do 

usurário. 

Descrição Este caso de uso descreve as possíveis 

atividades no processo de consultar o 

calendário de APs e ADs. 

Restrições A aluno deve está cursando alguma matéria. 

Apenas exibe o calendário do curso. 

Fluxo de eventos principal: O usuário deverá clicar no botão ADs ou APs. 

Depois, o aplicativo deverá exibir as 

informações de acordo com as matérias 

cursadas do usuário.  

Fluxo alternativo 1: O usuário não está cursando nenhuma 

matéria. O aplicativo exibirá uma mensagem 

de erro. 

Fluxo alternativo 2: O aplicativo não está com conexão a internet. 



 

O aplicativo irá mostrar uma mensagem ao 

usuário. 

Fluxo alternativo 3: O aplicativo não recebe resposta do serviço. O 

aplicativo irá mostrar uma mensagem ao 

usuário. 

Tabela 3.2 – Descrição do Caso de Uso C2 



 

Caso de Uso Consultar Histórico: 

Com o usuário já autenticado no sistema e as informações 

personalizadas para o usuário. O mesmo, poderá consultar o histórico de seu curso. 

Caso o usuário não tenha cursado nenhuma matéria, o mesmo não terá acesso a 

essa funcionalidade. 

Código do Caso de Uso C3 

Caso de Uso Geral 

Ator Principal Aluno 

Pré-condições O usuário já deve está logado no aplicativo. 

Pós-condições Exibir histórico do aluno. 

Descrição Este caso de uso descreve as possíveis 

atividades no processo de consultar o histórico 

do aluno. 

Restrições A aluno deve está cursando ou ter cursado 

alguma matéria. Apenas exibe o histórico do 

usuário. 

Fluxo de eventos principal: O aplicativo deverá exibir o histórico do 

usuário.  

Fluxo alternativo 1: O usuário não está cursando e não ter 

cursado nenhuma matéria. O aplicativo exibirá 

uma mensagem de erro. 

Fluxo alternativo 2: O aplicativo não está com conexão a internet. 

O aplicativo irá mostrar uma mensagem ao 

usuário. 

Fluxo alternativo 3: O aplicativo não recebe resposta do serviço. O 

aplicativo irá mostrar uma mensagem ao 

usuário. 

Tabela 3.3 – Descrição do Caso de Uso C3 



 

Caso de Uso Consultar Notícias: 

Com o usuário já autenticado no sistema e as informações 

personalizadas para o usuário. O mesmo, poderá consultar o histórico de seu curso. 

Caso o usuário não tenha cursado nenhuma matéria, o mesmo não terá acesso a 

essa funcionalidade. 

Código do Caso de Uso C4 

Caso de Uso Geral 

Ator Principal Aluno 

Pré-condições O usuário já deve está logado no aplicativo. 

Pós-condições Exibir notícias das matérias cursadas pelo 

usurário. 

Descrição Este caso de uso descreve as possíveis 

atividades no processo de consultar as 

notícias enviadas pelos tutores. 

Restrições A aluno deve está cursando alguma matéria. 

Apenas exibe as notícias referente aos cursos 

que o aluno está cursando. 

Fluxo de eventos principal: O aplicativo deverá exibir as notícias de 

acordo com as matérias cursadas do usuário. 

Fluxo alternativo 1: O usuário não está cursando nenhuma 

matéria. O aplicativo exibirá uma mensagem 

de erro. 

Fluxo alternativo 2: O aplicativo não está com conexão a internet. 

O aplicativo irá mostrar uma mensagem ao 

usuário. 

Fluxo alternativo 3: O aplicativo não recebe resposta do serviço. O 

aplicativo irá mostrar uma mensagem ao 

usuário. 

Tabela 3.4 – Descrição do Caso de Uso C4 



 

Caso de Uso Consultar Notas: 

Com o usuário já autenticado no sistema e as informações 

personalizadas para o usuário. O mesmo, poderá consultar as notas das matérias 

em que está inscrito. As notas serão divididas entre as ADs e APs. Caso o usuário 

não esteja cursado nenhuma matéria, o mesmo não terá acesso a essa 

funcionalidade. 

Código do Caso de Uso C5 

Caso de Uso Geral 

Ator Principal Aluno 

Pré-condições O usuário já deve está logado no aplicativo. 

Pós-condições Exibir notas das matérias cursadas pelo 

usurário. 

Descrição Este caso de uso descreve as possíveis 

atividades no processo de consultar as notas 

das APs e ADs do aluno. 

Restrições A aluno deve está cursando alguma matéria. 

Apenas exibe as notas referente as matérias 

que o aluno está cursando. 

Fluxo de eventos principal: O aplicativo deverá exibir as notas de acordo 

com as matérias cursadas do usuário.  

Fluxo alternativo 1: O usuário não está cursando nenhuma 

matéria. O aplicativo exibirá uma mensagem 

de erro. 

Fluxo alternativo 2: O aplicativo não está com conexão a internet. 

O aplicativo irá mostrar uma mensagem ao 

usuário. 

Fluxo alternativo 3: O aplicativo não recebe resposta do serviço. O 

aplicativo irá mostrar uma mensagem ao 

usuário. 

Tabela 3.5 – Descrição do Caso de Uso C5 



 

Caso de Uso Consultar Dados dos Polos: 

Com o usuário já autenticado no sistema e as informações 

personalizadas para o usuário. O mesmo, poderá consultar os dados dos polos do 

Cederj, como endereço, e-mail e telefone.  

O aluno consulta dados dos polos. 

Código do Caso de Uso C6 

Caso de Uso Geral 

Ator Principal Aluno 

Pré-condições O usuário já deve está logado no aplicativo. 

Pós-condições Exibir dados de todos os polos. 

Descrição Este caso de uso descreve as possíveis 

atividades no processo de consultar endereço, 

telefone e e-mail dos polos. 

Fluxo de eventos principal: O aplicativo deverá exibir os dados dos polos. 

Dados a ser exibidos Endereço completo, telefone, e-mail e horário 

de funcionamento. 

Fluxo alternativo 1: O aplicativo não está com conexão a internet. 

O aplicativo irá mostrar uma mensagem ao 

usuário. 

Fluxo alternativo 2: O aplicativo não recebe resposta do serviço. O 

aplicativo irá mostrar uma mensagem ao 

usuário. 

Tabela 3.6 – Descrição do Caso de Uso C6 



 

Caso de Uso Consultar Horários Tutores: 

Com o usuário já autenticado no sistema e as informações 

personalizadas para o usuário. O mesmo, poderá consultar os horários dos tutores 

das matérias em que está inscrito. Caso o usuário não esteja cursando nenhuma 

matéria, o mesmo não terá acesso a essa funcionalidade. 

Código do Caso de Uso C7 

Caso de Uso Geral 

Ator Principal Aluno 

Pré-condições O usuário já deve está logado no aplicativo. 

Pós-condições Exibir os horários da tutoria das matérias 

cursadas pelo usurário. 

Descrição Este caso de uso descreve as possíveis 

atividades no processo de consultar os 

horários de tutoria das matérias cursados pelo 

usuário. 

Restrições A aluno deve está cursando alguma matéria. 

Apenas exibe os horários referente aos cursos 

que o aluno está cursando. 

Fluxo de eventos principal: O aplicativo deverá exibir os horários das 

tutorias de acordo com as matérias cursadas 

do usuário.  

Fluxo alternativo 1: O usuário não está cursando nenhuma 

matéria. O aplicativo exibirá uma mensagem 

de erro. 

Fluxo alternativo 2: O aplicativo não está com conexão a internet. 

O aplicativo irá mostrar uma mensagem ao 

usuário. 

Fluxo alternativo 3: O aplicativo não recebe resposta do serviço. O 

aplicativo irá mostrar uma mensagem ao 

usuário. 



 

Tabela 3.7 – Descrição do Caso de Uso C7 

Caso de Uso Consultar Matérias: 

Com o usuário já autenticado no sistema e as informações 

personalizadas para o usuário. O mesmo, poderá consultar a grade de cada matéria 

em que está inscrito. Caso o usuário não esteja cursando nenhuma matéria, o 

mesmo não terá acesso a essa funcionalidade. 

Código do Caso de Uso C8 

Caso de Uso Geral 

Ator Principal Aluno 

Pré-condições O usuário já deve está logado no aplicativo. 

Pós-condições Exibir as matérias cursadas pelo usurário. 

Descrição Este caso de uso descreve as possíveis 

atividades no processo de consultar as 

matérias cursadas pelo usuário. 

Restrições A aluno deve está cursando alguma matéria. 

Apenas exibe as matérias que o usuário está 

cursando. 

Fluxo de eventos principal: O aplicativo deverá exibir as matérias 

cursadas do usuário.  

Fluxo alternativo 1: O usuário não está cursando nenhuma 

matéria. O aplicativo exibirá uma mensagem 

de erro. 

Fluxo alternativo 2: O aplicativo não está com conexão a internet. 

O aplicativo irá mostrar uma mensagem ao 

usuário. 

Fluxo alternativo 3: O aplicativo não recebe resposta do serviço. O 

aplicativo irá mostrar uma mensagem ao 

usuário. 

Tabela 3.8 – Descrição do Caso de Uso C8 



 

Caso de Uso Inscrever Matérias: 

Com o usuário já autenticado no sistema e as informações 

personalizadas para o usuário. Caso esteja aberta o período de inscrição das 

matérias, o usuário terá acesso a todas as matérias possíveis de serem cursadas de 

acordo com o período do usuário. O sistema usará as mesmas regras de inscrição 

hoje usados pelas plataformas web. Caso o usuário não tenha nenhuma matéria 

para se inscrever, o mesmo não terá acesso a essa funcionalidade. 

Código do Caso de Uso C9 

Caso de Uso Geral 

Ator Principal Aluno 

Pré-condições O usuário já deve está logado no aplicativo. 

Deverá está no período de inscrição de 

matérias. 

Pós-condições Exibir as matérias que serão cursadas pelo 

usurário. 

Descrição Este caso de uso descreve as possíveis 

atividades no processo de se inscrever nas 

matérias que serão cursadas. 

Restrições Deverá está no período de inscrição de 

matérias. Apenas exibe as matérias que ainda 

não foram cursadas. 

Fluxo de eventos principal: O usuário deverá escolher as matérias que 

deseja se inscrever.  

Fluxo alternativo 1: O usuário tenta se inscrever em matérias que 

ainda não pode se inscrever. O aplicativo 

exibirá uma mensagem de erro. 

Fluxo alternativo 2: O aplicativo não está com conexão a internet. 

O aplicativo irá mostrar uma mensagem ao 

usuário. 



 

Fluxo alternativo 3: O aplicativo não recebe resposta do serviço. O 

aplicativo irá mostrar uma mensagem ao 

usuário. 

Tabela 3.9 – Descrição do Caso de Uso C9 

Caso de Uso Enviar Mensagem: 

Com o usuário já autenticado no sistema e as informações 

personalizadas para o usuário. O mesmo, poderá enviar mensagens através de um 

chat para outros alunos que estejam cursando a mesma matéria, logo esses chats 

serão agrupados por matérias. Caso o usuário não esteja cursando nenhuma 

matéria, o mesmo não terá acesso a essa funcionalidade. 

Código do Caso de Uso C10 

Caso de Uso Geral 

Ator Principal Aluno 

Pré-condições O usuário já deve está logado no aplicativo. 

Pós-condições Enviar a mensagem. 

Descrição Este caso de uso descreve as possíveis 

atividades no processo de enviar uma 

mensagem através do chat. 

Restrições A aluno deve está cursando alguma matéria. 

Apenas enviar mensagens para as matérias 

cursadas pelo usuário. 

Fluxo de eventos principal: O aplicativo deverá enviar mensagens de 

acordo com as matérias cursadas do usuário. 

Fluxo alternativo 1: O usuário não está cursando nenhuma 

matéria. O aplicativo exibirá uma mensagem 

de erro. 

Fluxo alternativo 2: O aplicativo não está com conexão a internet. 

O aplicativo irá mostrar uma mensagem ao 



 

usuário. 

Fluxo alternativo 3: O aplicativo não recebe resposta do serviço. O 

aplicativo irá mostrar uma mensagem ao 

usuário. 

Tabela 3.10 – Descrição do Caso de Uso C10 

Caso de Uso Consultar Mensagem: 

Com o usuário já autenticado no sistema e as informações 

personalizadas para o usuário. O mesmo, poderá consultar mensagens de outros 

alunos através de um chat, porém o usuário só poderá ver as mensagens dos chats 

associados as matérias que o mesmo está inscrito. Caso o usuário não esteja 

cursando nenhuma matéria, o mesmo não terá acesso a essa funcionalidade. 

O aluno consulta Mensagem das matérias cursadas. 

Código do Caso de Uso C11 

Caso de Uso Geral 

Ator Principal Aluno 

Pré-condições O usuário já deve está logado no aplicativo. 

Pós-condições Exibir mensagens das matérias cursadas pelo 

usurário. 

Descrição Este caso de uso descreve as possíveis 

atividades no processo de consultar as 

mensagens das matérias cursadas, enviadas 

por outros alunos. 

Restrições A aluno deve está cursando alguma matéria. 

Apenas exibe as mensagens referente a 

matérias que o aluno está cursando. 

Fluxo de eventos principal: O aplicativo deverá exibir as mensagens de 

acordo com as matérias cursadas do usuário. 



 

Fluxo alternativo 1: O usuário não está cursando nenhuma 

matéria. O aplicativo exibirá uma mensagem 

de erro. 

Fluxo alternativo 2: O aplicativo não está com conexão a internet. 

O aplicativo irá mostrar uma mensagem ao 

usuário. 

Fluxo alternativo 3: O aplicativo não recebe resposta do serviço. O 

aplicativo irá mostrar uma mensagem ao 

usuário. 

Tabela 3.11 – Descrição do Caso de Uso C11 



 

3 RESULTADOS 

Todos os resultados apresentados aqui são referentes a implementação 

do protótipo criado e tem suas funcionalidades implementadas de acordo com as 

definições apresentadas nos capítulos anteriores. O aplicativo será desenvolvido 

para o Sistema Operacional Android, usando o Android Studio como ferramenta 

de desenvolvimento, e o layout foi desenvolvido usando o  padrão de design 

chamado Material Design[4]. 



 

3.1 DESIGN E USABILIDADE 

(a)                      (b)                        (c)                      (d)                       (e) 

Figura 4.1: (a) Tela de autenticação (b) Menu Lateral (c) Tela Calendário (d) Tela 

Matérias e (e) Tela Notícias 

Para facilitar adaptação do usuário ao sistema, todas as telas foram 

elaboradas seguindo o padrão mais utilizado atualmente, chamado de Material 

Design. Atualmente, os aplicativos mais populares, como Facebook e Whatsapp, 

utilizam esse padrão de design. 

As  escolha da palhetas de cores foi baseado no logotipo do Cederj e as 

cores já utilizadas nas plataformas web, deixando assim o usuário mais familiarizado 

com o aplicativo e mantendo a identidade visual da plataforma. 

Assim como o design, a usabilidade do aplicativo seguiu regras definidas pelo 

Google, como a navegação com o menu lateral, chamado de Menu Drawer. Que é 

recomendado o uso caso tenha mais de 3 subcategorias. 

Todas as telas foram desenhadas para que tenham um visual limpo, onde 

o usuário possa achar as informações com facilidade, separadas por categorias

,como mostra na figura 4.1(b). 



 

3.2 AUTENTICAÇÃO 

A autenticação do sistema será realizada através dos dados do login e da 

senha, como pode ser visto na figura 4.1(a), definidos pelo usuário na plataforma. A 

autenticação foi feita através de uma conexão com a plataforma web, passando 

como parâmetros os dados preenchidos pelo usuário. Toda essa comunicação será 

feita através da internet, logo é necessário que o aparelho tenha acesso a rede de 

dados. Caso os dados não estejam corretos, será exibido um alerta de erro para o 

usuário informando que não foi possível fazer a autenticação. 

Após a autenticação ocorrer com sucesso, o aplicativo deverá personificar 

todos os dados de acordo com o usuário autenticado. Uma vez autenticado, o 

usuário não precisará mais passar por esse processo, pois o sistema guardará 

internamente todos os dados necessário para realizar qualquer autenticação 

automáticamente. 



 

3.3 DADOS INTERNOS 

Todos os dados internos do aplicativo, como as matérias, calendário, 

mensagens e outras, estarão de acordo com usuário autenticado. Nenhum dados 

será exibido sem que o usuário tenha permissão para vê-lo. Por exemplo, o usuário 

só poderá ver as matérias e as notas em que está inscrito. 

Entretanto, no CHAT o usuário poderá ver as mensagens que outros 

usuários inscrito na mesma matéria, pois funcionará como um grupo no Whatsapp, 

onde todos também poderão ver as mensagens digitadas pelo usuário. Todos os 

dados do chat, deverão ser atualizados constantemente. 

Porém, todos os dados do aplicativos, poderão ser consultados mesmo 

quando o aparelho não estiver utilizando  rede de dados, pois os dados ficaram 

armazenados internamente, e sempre que o aparelho se conectar a uma rede, 

esses dados serão atualizados. 



 

4 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

O aumento do numero de interações entre as pessoas e dispositivos 

móveis, tem se tornado cada vez mais notório, porém, muitas vezes essas 

interações são para fins de entretinimento. Entretanto, pode-se notar que o uso 

desses aparelhos móveis para auxiliar durante o dia-a-dia está crescendo 

rapidamente, como por exemplo o uso de aplicativos de GPS, ou aplicativos de taxi 

e até mesmo aplicativos de relacionamentos. 

Todos esses exemplos mostram que existe uma aceitação da sociedade 

para utilizar esses aplicativos para facilitar em tarefas corriqueiras. Logo, para 

alunos de EAD- Ensino a Distancia, ter um aplicativo onde pode-se ter acesso aos 

principais dados do curso, como calendários e notas, estimulam e gera um maior 

interação dos alunos com a plataforma. Além disso, ter um ambiente colaborativo e 

estimulador está ligado ao seu sucesso no processo de aprendizado.  

Está é uma pequena versão inicial de um sistema que deve ser 

desenvolvida ao longo do tempo, em parceria com as plataformas web já existentes. 

Com as interações dos usuários, poderemos colher dados para melhorias de novas 

versões do sistema, tornando a ferramenta cada vez mais eficaz. 
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