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RESUMO 

Este trabalho apresenta canal de acesso à informações para os alunos, através de 
uma ferramenta na plataforma Android, que possibilitara aos alunos consultar suas 
atividades na instituição de ensino. 
Este aplicativo visa proporcionar aos alunos uma maneira mais prática e rápida de 
acesso as suas informações, através de seus smartphones com sistema android, 
pensando que não é sempre que estamos com acesso a notebooks e ou outros meios, 
para acesso a esta informações. 
 
Palavras-chave: Aplicativo Android; Web Service; Alunos Mobile. 
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TITLE: “EIMOBILE - EDUCATION INSTITUTIONS MOBILE” 

ABSTRACT 

This work presents is a new channel of access to information for students, through a 
tool on the Android platform, which will permit students to check their activities in the 
institution. 
 This application aims to provide students a more practical and easy way to access 
their information through their smartphones with android system, thinking it's not often 
that we have access to notebooks and or other means to access this information. 
 
Keywords: Android Application; Web Service; University Students. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Hoje em dia, os estudantes acabam tendo pouca disponibilidade de horário 

devido a grandes rotinas de estudos, estágios e outras tarefas. Então este aplicativo 

visa oferecer a estes estudantes uma ferramenta ágil e objetiva na palma de suas 

mãos. 

 

Conforme a figura 1, foi observado que o Sistema Web atual, da Universidade 

Católica de Pelotas, não se ajusta as plataformas Mobile como também foi 

observando, conforme a figura 2, que o número de acessos no ano de 2015 por meio 

de Smartphones é elevado mostrando assim que estes aparelhos estão cada vez mais 

presentes no dia a dia dos usuários, pois possuem as mesmas funcionalidades que as 

desktops, mas com a praticidade de utilizá-las em um Smartphone. 

 

 
 

Figura 01- Sistema web no Smartphone 

 

 

 

Figura 02- Estatística de Acesso 

 

Foi desenvolvido então uma ferramenta Mobile para consultas a informações 

de alunos através de smartphones. Desta forma, através de um aplicativo na 

Plataforma Android, que possibilitará aos alunos realizar consultas de suas atividades 

na instituição de ensino como avaliações, horários, datas de provas, notas de 

avaliações e frequências.  

 

No decorrer desta documentação será apresentado o detalhamento da 

ferramenta Mobile. 
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2. OBJETIVOS  

 

Este trabalho tem por objetivo principal mostrar uma ferramenta Mobile que 

disponibiliza o acesso a informações de alunos. Desta forma, foi desenvolvido um 

aplicativo na Plataforma Android que possibilitará aos alunos realizar consultas de 

suas atividades na instituição de ensino.  

Espera-se que este software possibilite um novo canal de comunicação com os 

alunos através de consulta de avaliações, horários, datas de provas, notas de 

avaliações e frequências. 
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3. ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS  

 

3.1. Método de especificação de requisitos  

3.1.1. Observação  

Escolhi essa técnica para entender a política organizacional da instituição, 

onde analiso o ambiente no qual o sistema será utilizado. Observando as atividades 

cotidianas, nas quais o sistema será utilizado. 

 

3.1.2. Análise de sistemas existentes  

Análise de sistemas existentes para buscar referências no planejamento e 

organização acerca do ambiente a ser implantado. 

 

3.1.3. Workshop:  

Levantamento de requisitos em grupo, através de reuniões. Abordando as 

principais atividades de utilização do aplicativo, observando ideias e necessidades 

apresentadas pelos membros da reunião.  

 

3.2. Requisitos funcionais  

[RF - 01] Consulta de Frequências:  

Permitir a consulta de frequências com os seguintes atributos: disciplina, data, 

horário e porcentagem. 

[RF - 02] Consulta de Horários:  

Permitir a consulta de horários com os seguintes atributos: disciplina, horário e 

prédio/sala. 

[RF - 03] Consulta de Matrícula:  

Permitir a visualização das disciplinas com situação vinculadas ao aluno no 

semestre atual, com os seguintes atributos: turma, disciplina e situação. 

[RF - 04] Consulta de Datas das Avaliações:  

Permitir a consulta de datas das avaliações, com os seguintes atributos: 

disciplina, data da avaliação e peso. 

[RF - 05] Consulta de Avaliações:  

Permitir a consulta de avaliações, mostrando os resultados das avaliações, 

com os seguintes atributos: disciplina, notas e medias das avaliações. 
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[RF - 06] Conferência de login e senha:  

Permitir a conferência de login e senha, através da comunicação do web 

service com banco de dados do sistema web da instituição de ensino, conferindo as 

permissões de cada aluno, obtendo acesso somente a seus dados. 

 

[RF - 07] Manter-se logado:  

O sistema terá a opção de manter-se logado, para que o usuário não tenha à 

necessidade de logar toda vez que for usar o Sistema. 

 

[RF - 08] Logoff:  

O sistema terá a opção de Logoff, para que o usuário possa se deslogar do 

Sistema. 

 

[RF - 09] Sincronismo:  

Permitir o sincronismo entre o aplicativo e a base de dados do sistema já 

existente na instituição de ensino, através da comunicação com o web service,, 

disponibilizando as informações do aluno já logado. 

 

[RF - 10]  Acesso as informações off-line:  

Permitir o acesso as informações, após o sincronismo, podendo assim acessar 

as mesmas sem a conexão com a internet. 

 

3.3. Requisitos não funcionais  

[RNF /SEG - 01] Segurança: 

O sistema deverá possuir login e senha de acesso. 

 [RNF /INT - 02] Interface 

O sistema deverá possuir uma interface com visual agradável e de fácil 

utilização por parte dos usuários. 

[RNF /COM - 03] Comunicação das Consultas: 

Todas as consultas disponíveis pelo aplicativo serão realizadas no banco de 

dados do local, após o sincronismo com o banco de dados externo, através de um 

Web Service. 

  



10 

 

 

 

4. METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO 

 

4.1. Prototipagem evolutiva 

A metodologia de desenvolvimento que será utilizada é a da Prototipação, 

conforme a figura 3, cuja abordagem é baseada em uma visão evolutiva do 

desenvolvimento de software levando a construção de um projeto rápido que será 

avaliado pelo usuário.  

Esta abordagem inicia-se com a coleta de requisitos, passando então para o 

desenvolvimento de versões iniciais de um futuro sistema contendo os aspectos que 

serão visíveis ao usuário, com algumas características do que realmente será 

construído.  

Essa metodologia apresenta um desafio, pois em muitos casos o usuário não 

entende que o protótipo não é o sistema definitivo e sim um modelo.  

 

 

 

Figura 3: Prototipagem evolutiva 
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5. MODELAGEM DO SISTEMA 

 

5.1. Descrição dos casos de uso  

 [Caso de uso 001] Conferência de login e senha 

 Atores: Aluno. 

 Prioridade: 5 

 Pré-condições 

O usuário já deverá possuir seu cadastro no sistema paralelo e entrar com 

seus dados: login e senha. O Sistema irá verificar acesso através do web service 

comunicando com o sistema em paralelo, e irá retornar a liberação ou erro.  

 Fluxo de eventos principal (básico):  

O usuário deverá entrar com seus dados: login e senha. O Sistema deverá 

permitir acesso ao conteúdo do software se somente se os dados estiverem corretos.  

 Fluxos alternativos: 

O sistema retorna a mensagem de erro: login inválido. 

 Pós-condições  

O sistema irá receber as informações de login e senha, que serão verificados 

no banco de dados do sistema paralelo, através de um web service, estes dados serão 

pré-cadastrados pelo ator administrador. Após a validação do login e senha o sistema 

apresentará a aplicações disponíveis do usuário. 

 

[Caso de uso 002] Consulta de Frequências 

 Atores: Aluno. 

 Prioridade: 5 

 Pré-condições 

O usuário deverá estar logado no sistema e possuir seus dados cadastrados no 

sistema paralelo. 

 Fluxo de eventos principal (básico):  

O usuário irá realizar a consulta de suas frequências através do aplicativo, 

disponibilizando as seguintes informações: disciplina, data, horário e porcentagem. 

 Fluxos alternativos: 

O Ator Aluno poderá realizar o retorno à interface inicial, pressionando o botão 

Voltar. 
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 Pós-condições  

O sistema irá receber as informações do banco local após a sincronização com 

o Web Service, essas informações devem estar cadastradas no sistema paralelo, para 

serem apresentará no aplicativo. 

 

[Caso de uso 003] Consulta de Horários 

 Atores: Aluno. 

 Prioridade: 5 

 Pré-condições 

O usuário deverá estar logado no sistema e possuir seus dados cadastrados no 

sistema paralelo. 

 Fluxo de eventos principal (básico):  

O usuário irá realizar a consulta de seus horários através do aplicativo, 

disponibilizando as seguintes informações: disciplina, horário/aula e prédio/sala 

divididos por dia da semana. 

 Fluxos alternativos: 

O Ator Aluno poderá realizar o retorno à interface inicial, pressionando o botão 

Voltar. 

 Pós-condições  

O sistema irá receber as informações do banco local após a sincronização com 

o Web Service, essas informações devem estar cadastradas no sistema paralelo, para 

serem apresentará no aplicativo. 

 

[Caso de uso 004] Consulta de Matrícula 

 Atores: Aluno. 

 Prioridade: 5 

 Pré-condições 

O usuário deverá estar logado no sistema e possuir seus dados cadastrados no 

sistema paralelo. 

 Fluxo de eventos principal (básico):  

O usuário irá realizar a consulta de sua matrícula no semestre escolhido 

através do aplicativo, disponibilizando as seguintes informações: turma, disciplina e 

situação. 

 Fluxos alternativos: 

O Ator Aluno poderá realizar o retorno à interface inicial, pressionando o botão 

Voltar. 
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 Pós-condições  

O sistema irá receber as informações do banco local após a sincronização com 

o Web Service, essas informações devem estar cadastradas no sistema paralelo, para 

serem apresentará no aplicativo. 

 

[Caso de uso 005] Consulta de Datas das Avaliações 

 Atores: Aluno. 

 Prioridade: 5 

 Pré-condições 

O usuário deverá estar logado no sistema e possuir seus dados cadastrados no 

sistema paralelo. 

 Fluxo de eventos principal (básico):  

O usuário irá realizar a consulta da data de suas avaliações no semestre 

escolhido através do aplicativo, disponibilizando as seguintes informações: disciplina, 

data da avaliação e peso. 

 Fluxos alternativos: 

O Ator Aluno poderá realizar o retorno à interface inicial, pressionando o botão 

Voltar. 

 Pós-condições  

O sistema irá receber as informações do banco local após a sincronização com 

o Web Service, essas informações devem estar cadastradas no sistema paralelo, para 

serem apresentará no aplicativo. 

 

[Caso de uso 006] Consulta de Avaliações 

 Atores: Aluno. 

 Prioridade: 5 

 Pré-condições 

O usuário deverá estar logado no sistema e possuir seus dados cadastrados no 

sistema paralelo. 

 Fluxo de eventos principal (básico):  

O usuário irá realizar a consulta de suas notas no semestre escolhido através 

do aplicativo, disponibilizando as seguintes informações: disciplina, notas e medias 

das avaliações. 

 Fluxos alternativos: 

O Ator Aluno poderá realizar o retorno à interface inicial, pressionando o botão 

Voltar. 
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 Pós-condições  

O sistema irá receber as informações do banco local após a sincronização com 

o Web Service, essas informações devem estar cadastradas no sistema paralelo, para 

serem apresentará no aplicativo. 

 

[Caso de uso 007] Escolher Matrícula 

 Atores: Aluno. 

 Prioridade: 5 

 Pré-condições 

O usuário deverá estar logado no sistema e possuir seus dados cadastrados no 

sistema paralelo. 

 Fluxo de eventos principal (básico):  

O usuário irá realizar a escolha da sua matrícula através do aplicativo, podendo 

assim ser feito o sincronismo de suas informações do curso escolhido. No caso de 

UCPel o aluno possui uma matrícula para cada curso. 

 Fluxos alternativos: 

O Ator Aluno poderá realizar o retorno à interface de login, pressionando o 

botão Voltar. 

 Pós-condições  

O sistema irá receber as informações do Web Service, essas informações 

devem estar cadastradas no sistema paralelo, para serem apresentará no aplicativo. 

 

5.2. Diagrama de casos de uso 

 

 

Figura 4: Diagrama de Casos de uso Aluno. 
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5.3. Diagrama de classes  

O Diagrama de casos de uso tem como objetivo mostrar funcionalidades do 

sistema proposto. Representa uma unidade da interação do usuário com o sistema. A 

figura 5 representa o diagrama de casos de uso do sistema.  

 

 

Figura 5: Diagrama de classes. 
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6. TELAS DA APLICAÇÃO 

 

Neste tópico serão mostradas algumas telas da aplicação e a descrição das 

mesmas. 

 

6.1. Tela de Login (figura 6): esta será a primeira tela acessada pelo 

usuário, caso ele não esteja logado na aplicação, deverá informa seu login e senha, 

então a aplicação ira realizar a comunicação com os banco de dados da instituição de 

ensino através do web service, verificando a liberação do acesso à aplicação conforme 

os dados preenchidos. Casos os dados forem preenchidos de forma incorreta irá 

apresentar uma mensagem de erro. 

 

 

Figura 6: Tela de Login. 

 

 

6.2. Tela de Escolha da Chave de Aluno (figura 7): esta será a segunda 

tela apresentada ao usuário no seu primeiro acesso a aplicação, ou seja, é uma tela 

de configuração onde o aluno escolhe a sua chave de aluno padrão onde todas suas 

consultas serão baseadas nesta chave. No caso da UCPel cada chave representa um 

curso do aluno.  
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Após a escolha irá existir a opção de troca da chave padrão, que será 

mostrada na próxima figura. 

 

 

Figura 7: Tela de Escolha da Chave de Aluno. 

 

6.3. Tela de Menu (figura 8(A) e 8(B)): nesta tela o usuário poderá navegar 

pela seguintes informações disponíveis na aplicação: matrícula, notas, avaliações, 

frequências e horários. Essas informações serão descritas na demais figuras abaixo. 

Também nesta tela será possível, através do botão menu do smartphone, 

alterar a chave padrão do aluno, caso possua mais de um vínculo acadêmico com a 

instituição, sair da aplicação e fazer logout. 

 

Figura 8(A): Tela de Menu. 

 

Figura 8(B): Tela de Menu Opções. 
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6.4. Tela de Consulta a Matricula (figura 9): o aluno irá poder consultar as 

disciplinas vinculadas no semestre escolhido, verificando sua turma e situação. 

 

 

Figura 9: Tela de Consulta de Matrícula. 

 

6.5. Tela de Notas (figura 10): nesta tela o usuário poderá consultar suas 

avaliações vinculadas no semestre escolhido, verificando suas notas e médias. 

 

 

Figura 10: Tela de Notas. 
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6.6. Tela de Datas das Avaliações (figura 11): nesta tela o usuário poderá 

consultar a data de suas avaliações, verificando sua a data da avaliação e o peso. 

 

Figura 11: Tela de Datas das Avaliações. 

 

6.7. Tela de Frequências (figura 12): nesta tela o usuário poderá consultar 

o número de faltas e porcentagem. 

 

 

Figura 12: Tela de Frequências. 
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6.8. Tela de Horários (figura 13): nesta tela o usuário poderá consultar os 

seus horários, verificando o horário e sala. 

 

 

Figura 13: Tela de Horários. 
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7. TECNOLOGIAS UTILIZADAS  

 

7.1. Android  

O projeto é constituído por uma aplicação que utiliza a plataforma Android. Que 

é um sistema operacional com base em Linux para dispositivos móveis suportando 

aplicações escritas na linguagem Java. Foi escolhida essa plataforma por ser Java e 

ser bem popular. 

 

7.2.  Web Service Restful  

Será criado um Web Service para efetuar a comunicação da aplicação com as 

informações do banco de dados local da instituição de ensino, como mostrado na 

figura 14. Com essa utilização conseguimos integrar os dados entre diferentes tipos de 

aplicações, sem se preocupar com plataformas e tecnologias utilizadas (LEAL, 2012).  

Existem dois tipos de Web Service que são geralmente utilizados, o REST, que 

é o escolhido para esse projeto, e o SOAP. O tipo SOAP é mais complexo, onde é 

necessário especificar o endereço do componente, o nome do método e os 

argumentos para que um determinado método seja invocado remotamente. Já o tipo 

REST é mais leve e prático, onde se baseia nos recursos do protocolo HTTP, como 

por exemplo, PUT, GET, POST e DELETE. Desta maneira, o arquivo é gerado de uma 

forma mais clara, com dados que dizem respeito apenas ao objeto especificado, sem 

TAGs desnecessárias, aumentando assim sua velocidade de transmissão.  

 

 

Figura 14: Modelo do Sistema. 

 

7.3. IDE Netbeans  

O IDE Netbeans é um ambiente de desenvolvimento multiplataforma, onde 

diversos tipos de programadores utilizam em seus trabalhos em varias linguagens 
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suportadas. Foi escolhida para o desenvolvimento do web service, pois possui uma 

interface atraente e fácil de utilizar. 

 

7.4. IDE Android Studio  

O Android Studio assim como Netbeans é um IDE de desenvolvimento 

multiplataforma. Foi escolhido para o desenvolvimento dos aplicativos Android, pois 

oferece um plugin para o Android mais completo, possuindo suporte para gerar os 

XMLs das telas.  

 

7.5.  PostgreSQL  

O PostgreSQL é um sistema gerenciador de banco de dados objeto relacional. 

A escolha deste banco de dados foi por ele ser uma tecnologia Open Sorce, ter grande 

capacidade de armazenamento e ter um ótimo desempenho para grande fluxo de 

dados. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

8.1. Trabalhos Futuros 

Futuramente será acrescentada a aplicação o modulo de professores, onde 

será possível inserir frequência e consultar seus horário, assim como um ambiente de 

avisos para professores e alunos e para instituição e alunos. Também serão 

melhoradas as funções de lembretes de avaliações, avisos de publicações de notas e 

alertas de frequências. 

 

8.2. Conclusão 

Com o crescimento em grande escala do número de smartphones tanto no 

Brasil como no mundo, o grande mercado de aplicativos mobiles vem crescendo 

também. Desta forma espera-se que este aplicativo, seja um novo canal de 

comunicação com os estudante universitários, de forma que possam realizar o acesso 

as suas informações com mais rapidez, simplicidade e objetividade. 
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