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RESUMO 
 
 

Este trabalho teve como objetivo principal o desenvolvimento do protótipo de um 
sistema para cadastrar as ocorrências escolares derivadas das infrações disciplinares 
cometidas pelos alunos dos cursos técnicos integrado ao ensino médio do Instituto 
Federal de Educação do Tocantins, campus Porto Nacional. O sistema funciona 
totalmente on-line e permite aos usuários cadastrarem e acompanhem as ocorrências 
de infrações disciplinares no âmbito educacional do campus. Para desenvolver essa 
aplicação foram utilizados métodos de prototipagem, principais linguagens e 
ferramentas de desenvolvimentos web. Foi realizada uma avalição do sistema pelos 
servidores do campus que o utilizarão. Os resultados da avalição foram satisfatórios, 
pois mostraram que o sistema atende a finalidade para qual foi desenvolvido.  
 
Palavras chaves: Protótipo, Sistema web, Ferramenta, Ocorrências Escolares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 
 
This work has a focus on the development of a prototype system to register the school 
occurrences derived from the disciplinary infractions committed by the students of the 
technical courses integrated to the high school of the Federal Institute of Education of 
Tocantins. The software works entirely online and it allows users to register and track 
occurrences of disciplinary infractions by the campus. In order to develop CORRE 
(from portuguese Cadastro de Ocorrências Escolares), prototyping methods and web 
development tools were used. A system evaluation has been performed by the campus 
employees that will use it. The evaluation results were satisfactory as they showed that 
the system meets the purpose for which it was developed. 

 

Keywords: Prototype, Web system, Tool, School occurrences. 
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1. INTRODUÇÃO 

O Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Tocantins (IFTO) é 

uma instituição de ensino que faz parte rede federal de educação profissional, 

científica e tecnológica. Criado sob a integração da Escola Técnica Federal de Palmas 

e a escola Agrotécnica Federal, localizada na cidade de Araguatins no norte do 

estado, por meio da lei nº 11.892/2008. Sendo o local onde há uma das melhores 

educações profissionais do Brasil, o instituto é visto como grande referência pela 

população por oferecer ótimas estruturas físicas e educacionais tanto para os alunos 

quanto para os professores e demais servidores.   

Hoje o IFTO conta com 12 unidades: a Reitoria que fica localizada na cidade 

de Palmas, e os campus de Palmas, primeiro a ser fundado, Araguaína, Araguatins, 

Colinas do Tocantins, Dianópolis, Formoso do Araguaia, Gurupi, Lagoa da Confusão, 

Paraiso do Tocantins, Pedro Afonso e Porto Nacional. Todos os campi estão em pleno 

funcionamento atendendo todas as regiões do estado do Tocantins, disponibilizando 

diversos cursos no Ensino Médio, Técnico subsequente, cursos superiores, 

bacharelados, tecnólogos e licenciaturas. 

O campus de Porto Nacional é uns dos mais novos, com apenas nove anos, foi 

fundado em 2010. A unidade conta com uma estrutura ampla com salas e laboratórios 

bem equipados, diversos espaços para recreação, prática de esportes e ambientes 

abertos para realização de diversas atividades e fica localizada dentro da cidade 

facilitando o acesso e a locomoção dos alunos que estudam no campus. Atualmente 

o IFTO Porto Nacional oferta à comunidade acadêmica da região os cursos integrados 

ao Ensino Médio de informática para internet, meio ambiente, administração, cursos 

técnicos subsequentes em informática, subsequente em vendas, PROEJA, curso 

superior de licenciatura em computação e tecnólogo em logística. 

Promover e incentivar o desenvolvimento e o uso de novos recursos 

tecnológicos são alguns dos propósitos do Instituto Federal de Educação, Ciências e 

Tecnologia do Tocantins. O campus Porto Nacional faz jus a essa intenção, pois 

dispõe de vários recursos tecnológicos, dentre eles o SIGA-EPCT, que é um sistema 

utilizado para gestão acadêmica da instituição, nessa fermenta totalmente on-line 

alunos podem realizar matriculas e acompanhar suas notas e executar diversas outras 

atividades que sejam do seu interesse. Os professores também usam o mesmo 
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recurso para avaliar os alunos, lançar as notas, realizar frequência e executar demais 

serviços. 

A utilização de um sistema pode agilizar a execução de um serviço e facilitar o 

acesso à informação, porém, dentre os recursos tecnológicos disponíveis no campus 

Porto Nacional hoje, ainda não se tinha um sistema que servisse para cadastrar e 

acompanhar as ocorrências dos atos de indisciplinas cometidas por alunos no âmbito 

escolar do IFTO Porto Nacional.  

A sistematização de um serviço é imprescindível, de acordo com Monteiro e 

Vaccari (2016) a tecnologia possibilita realizar um trabalho com mais eficiência e 

dinamismo. Com o objetivo de tornar sistematizado o registro das infrações 

disciplinares dos alunos, foi desenvolvido o protótipo de um sistema de cadastro de 

ocorrências escolares, “protótipo é uma versão inicial de um sistema de software, 

usado para demostrar conceitos, experimentar opções de projeto e descobrir mais 

sobre o problema e suas possíveis soluções” (SOMMERVILLE 2011, p.30). 

O sistema se chama CORRE – Cadastro de Ocorrências Escolares, é um 

sistema web que abrigará os registros de infrações disciplinares dos alunos no âmbito 

escolar do campus Porto Nacional. Essa ferramenta poderá ser fundamental também 

no auxílio da realização do conselho de classe, pois na base de dados do sistema 

também pode ser cadastrado foto, nome, matrícula, e outras informações que facilitam 

a identificação do aluno pelos professores e demais profissionais na hora de 

acompanhar e levantar informações para avaliar o estudante. 

1.1 Justificativa 

O Funcionamento organizacional de uma intuição de ensino está relacionado 

ao trabalho realizado por seus diversos setores, cada setor exerce funções com 

finalidades diferentes com as suas próprias bases de dados específicos de suas 

respectivas áreas. Em uma instituição, a colaboração é o ponto chave para o sucesso 

das ações realizadas, e em certo momento, há necessidade de um setor solicitar 

informações de outras áreas para que seja executado algum tipo de serviço. 

Segundo Alves (2011, p.57 ) “os sistemas colaborativos possibilitam o trabalho 

entre os membros da equipe que dividem o mesmo espaço físico ou que estejam 

geograficamente dispersos, compartilhando as informações no mesmo tempo ou em 

tempos diferentes”. No IFTO as coordenações dos cursos Técnicos Integrados ao 
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Ensino Médio, Coordenação Técnico Pedagógica, Assistência ao Estudante, 

Conselho Disciplinar Discente e Gerência de Ensino compartilham das mesmas 

informações para que se possa trabalhar conjuntamente, visando sempre buscar 

melhorias tanto para os alunos quanto para o campus.   

O desenvolvimento do protótipo do sistema de cadastro de ocorrências 

escolares, tem o objetivo de atender especificamente a esses setores, pois umas das 

finalidades dessa ferramenta é registrar e armazenar uma base de dados com 

informações das indisciplinas escolares que os alunos possam vir a praticar durante 

o período em que estiverem no Instituto.  Esses dados serão disponibilizados para 

serem acessados pelos servidores de cada setor quando necessário, de uma forma 

rápida e prática, que facilite o trabalho dos professores, da equipe pedagógica e de 

assistência ao educando, para tomar providencias em relação ao tipo de ocorrência 

cadastrada. O sistema de cadastro pode ainda auxiliar os profissionais durante a 

realização do conselho de classe que necessitará de informações desse tipo para a 

avaliação final do aluno. 

1.2 Problemática 

Com um vasto número de alunos matriculados, principalmente nos cursos 

Técnicos de Ensino Médio, é evidente que em algum momento haverá estudantes que 

desrespeitem as normas estudantis do campus, cometendo assim infrações 

disciplinares. Hoje na unidade de Porto Nacional, os registros e acompanhamento de 

infrações disciplinares dos alunos são feitos manualmente através de formulários e/ou 

através de planilhas eletrônicas, tornado esse modo um processo burocrático e mais 

suscetível a erros.  

Como uma das finalidades do uso da tecnologia é aprimorar e tornar mais eficaz 

o acesso às informações, surgiu uma necessidade de substituir esse modo que já é 

considerado obsoleto por um modo sistematizado. Tendo como questão norteadora a 

pergunta: O desenvolvimento de um sistema web que abriga os dados dos alunos e 

os registros de suas infrações disciplinares facilita o serviço dos servidores que 

trabalham com essas informações?  

A hipótese levantada é que, tendo em vista o uso não informatizado por uma 

aplicação específica, a confecção de uma ferramenta para auxílio das atividades 

cotidianas dos setores envolvidos com as ocorrências disciplinares dos estudantes, é 
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de fundamental importância para a manipulação correta das informações bem como 

na tomada de decisões dos gestores. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo Geral 

Desenvolver um protótipo de um sistema web que possa registrar, acompanhar 

e observar infrações disciplinares de alunos dos cursos técnicos integrado ao ensino 

médio do campus.  

1.3.2 Objetivos Específicos  

 Levantar dados da comunidade acadêmica; 

 Aplicar técnicas e conhecimentos de programação web; 

 Desenvolver a ferramenta web; 

 Testar as funcionalidades do protótipo em ambiente real.  

1.4 Estrutura do trabalho 

Este trabalho está organizado em cinco capítulos, a estrutura apresenta-se da 

seguinte forma: No capitulo um, temos a Introdução; em seguida, no capitulo dois é 

apresentado uma visão sobre infrações disciplinares e sistemas web; o capitulo três  

descreve a metodologia usada para o desenvolver o sistema, métodos e ferramentas 

utilizadas e as fases do desenvolvimento; no capítulo quatro, os resultados do 

desenvolvimento e da avalição do sistema são apresentados e no quinto e último 

capítulo, são feitas as considerações finais, apresentado as limitações e os trabalhos 

futuros. 
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2. UMA VISÃO SOBRE INDICIPLINAS ESCOLARES E SISITEMAS WEB 

Segundo Santos (2016), a indisciplina sempre esteve presente da história da 

educação, ao falar desse fato o autor diz que ela “é compreendida como uma violação, 

uma desobediência às regras relacionadas a determinado espaço ou situação; no 

caso da escola, às regras educacionais” (SANTOS, 2016, p.1).  

Ao analisar esse fato, Santos (2009) cita que essas indisciplinas podem trazer 

impasses ao âmbito educacional, pois segundo ele “a indisciplina além de gerar vários 

problemas à escola também prejudica o meio social e a vida particular do indivíduo” 

(SANTOS, 2009, p.1). Oliveira (2005) vai um pouco mais profundo ao dar o seu ponto 

de vista sobre esses acontecimentos, para ele:  

 

Além de a indisciplina causar danos ao professor e ao processo ensino-
aprendizagem, o aluno também é prejudicado pelo seu próprio 
comportamento: ele não aproveitará quase nada os conteúdos ministrados 
durante as aulas, pois o barulho e a movimentação impedem qualquer 
trabalho reprodutivo (OLIVEIRA, 2005, p.21). 
 
 

As violações dessas regras sem dúvidas causam consequências negativas no 

contexto geral da educação, prejudicando assim o próprio infrator, quanto aqueles que 

estão em seu entorno, pais ou responsáveis, professores, colegas, e a escola. Diante 

disso, é evidente que acompanhar esses acontecimentos é fundamental em uma 

instituição de ensino, pois além de ter um controle sobre os acontecimentos, com 

essas informações levantadas, caso haja necessidade, é possível providenciar uma 

intervenção social em relação ao aluno, pois para Freitas (2019)  a indisciplina escolar 

pode ser fator de vários problemas, esse aluno pode estar vivendo em um lar 

desestruturado onde os pais não se respeitam, e assim ele virá reproduzir na escola 

o que ele presencia em casa. 

2.1 Infrações disciplinares no âmbito do IFTO 

Assim como Santos (2016) diz que as indisciplinas escolares são o desrespeito 

às regras educacionais de uma instituição de ensino, no Instituto Federal de Educação 

do Tocantins, essas regras educacionais estão descritas na ODP – Organização 

didático-pedagógica da Instituição.  

Art. 240. É vedado ao Corpo Discente: 
[...] II - empenhar-se em luta corporal, praticar atos turbulentos ou perigosos, 
participar de algazarras, nas dependências da instituição ou em suas 
proximidades; III - perturbar aulas e trabalhos escolares; IV - circular e 
permanecer nas dependências da instituição usando shorts, calções, 
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minissaias, miniblusas e outros tipos de trajes que possam causar 
constrangimentos a si e a outrem; V - usar códigos e linguagem impróprios e 
praticar atos que não estejam de acordo com o decoro, inadequados ao 
convívio social; [...] XV - portar ou introduzir, na instituição, arma de qualquer 
natureza e materiais inflamáveis ou explosivos; XVI - utilizar indevidamente 
equipamentos de prevenção de acidentes e combate a incêndios; XVII - 
ignorar o conteúdo das convocações que receber; XVIII - aplicar “trote” dentro 
ou fora das dependências da instituição; XIX - usar aparelhos sonoros 
durante as aulas, ainda que com fone de ouvido; XX - sair da instituição antes 
do término das aulas do dia; XXI – fazer uso ou promover uso de 
entorpecentes no Campus; XXII – cometer bullying nas dependências do 
Campus [...] (REGULAMENTO DA ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-
PEDAGÓGICA DO IFTO,2015, p.80-81). 

 

Esses atos de indisciplinas podem comprometer o processo de ensino-

aprendizagem em uma escola, atrapalhando não somente o indivíduo que venha a 

praticar esses gestos, mas também todos aqueles que estão no seu entorno, caso não 

sejam atribuídas quaisquer providências. Por isso o regulamento também prevê que 

os alunos que violarem essas normas, estarão sujeitos a sanções disciplinares. 

Segundo o artigo 242 do Regulamento: 

Serão aplicadas, por meio de termo específico, ao estudante que cometer 
infrações disciplinares ou transgredir os preceitos desta Organização Didática 
as seguintes penalidades: I - advertência oral; II - advertência por escrito; III 
- suspensão por tempo determinado; IV - cancelamento de matrícula. 
(REGULAMENTO DA ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA DO IFTO. 
2015, p.81). 
 
 

2.2  Conceito de sistema web 

De acordo com Bôas (2017), sistema web é um software hospedado na internet 

onde os usuários usam um navegador para acessa-lo. Esses tipos de sistemas são 

desenvolvidos para que os serviços e as informações que eles disponibilizam sejam 

inteiramente on-line, assim o usuário poderá acessá-los de qualquer lugar em que 

estiver, desde que tenha uma conexão com a internet. Os melhores exemplos de 

aplicações web, segundo Bôas (2017), são os e-commerce e as redes sociais.  

2.2.1 O Funcionamento  

Basicamente um sistema web funciona no modelo cliente/servidor. É uma 

arquitetura de processamento de informações onde as tarefas são distribuídas entre 

o servidor e o cliente (MATOS, 2009). Ou seja, nessa forma de processamento o 

servidor e responsável pela manutenção das informações, já o cliente ficará 

responsável por solicitar e obter os dados.  
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Sabendo que em um sistema on-line o cliente ou usuário solicitam as 

informações e o servidor as disponibiliza, vemos na figura 1 a ilustração do 

funcionamento de um sistema web. 

  

 

Fonte: Próprio autor  

 

2.2.2 Vantagens da utilização  

O uso de uma aplicação computacional está ligado ao princípio de tornar 

processos manuais mais simples, rápidos e eficazes, como por exemplo: cadastrar 

informações, gerenciar estoque, gerenciar documentos, realizar uma compra, pagar 

contas e entre outros.  

Com o crescimento da internet, o uso de aplicações web também dispararam, 

Segundo Silveira e Schneider (2015, p.1):  

Na última década, a demanda por aplicações Web cresceu ligeiramente para 
atender às variadas necessidades das pessoas e organizações, a exemplo 
do apoio à execução de atividades laborais, mercadológicas, educacionais e 
de comunicação, dentre outras.  
 
 

Os sistemas web se destacam por terem características positivas, o seu uso 

sem dúvidas proporciona inúmeros benefícios aos usuários, além de ser flexível e ter 

a mobilidade de ser acessado a qualquer momento. Vaz (2019) classifica a segurança 

como um ponto vantajoso na utilização de um sistema web, de acordo com autor o 

backup das informações é automático, a integridade e a segurança dos dados e 

assegurada pelo fato do acesso é ser restrito somente aos usuários cadastrados.  

Figura 1 - Como funciona um sistema web 

 

Figura 2 - Como funciona um sistema web 

 

Figura 3 - O paradigma da prototipaçãoFigura 4 - Como funciona 
um sistema web 

 

Figura 5 - Como funciona um sistema web 

 

Figura 6 - O paradigma da prototipação 

 

Figura 7 - O paradigma da prototipação 

 

Figura 8 - Diagrama de Classes do Protótipo CORREFigura 9 - O 
paradigma da prototipaçãoFigura 10 - Como funciona um 

sistema web 

 

Figura 11 - Como funciona um sistema web 

 

Figura 12 - O paradigma da prototipaçãoFigura 13 - Como 
funciona um sistema web 

 

Figura 14 - Como funciona um sistema web 

 

Figura 15 - O paradigma da prototipação 

 

Figura 16 - O paradigma da prototipação 

 

Figura 17 - Diagrama de Classes do Protótipo CORREFigura 18 - 
O paradigma da prototipação 
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Já Demarchi (2011) coloca a manutenção como outro aspecto vantajoso, 

segundo ele, em um sistema web não é necessário instalar o programa em diversos 

computadores, pois basta hospeda-lo em um servidor para que os usuários acessem. 

Holanda (2018) destaca a economia que o uso de um sistema web pode gerar, 

de acordo o autor, com o uso de um sistema web, não será necessário o usuário 

investir na compra hardwares potentes para usar o sistema. 

Para Ferreira (2011) A tecnologia de sistema rodando em plataforma web, e 

relativamente nova foi criada com o surgimento da necessidade de atender um 

número maior de usuário, com menor custo em equipamentos e mão de obra.  

2.3 Desenvolvimento de uma aplicação web 

A construção de um software não é uma tarefa simples (MEIRA, 2003), porém, 

hoje no mercado existem várias tecnologias que podem servir como auxílio. Segundo 

Rocha (2013) a área de desenvolvimento de softwares é uma das que mais possuem 

recursos livres para auxiliar no desenvolvimento, Frameworks1, IDE’s2, Bacos de 

dados, entre outros.  

Na programação web, um dos principais recursos utilizados para auxiliar no 

desenvolvimento é o Bootstrap. Costa (2015), classifica o Bootstrap como um 

framework front-end 3 que auxilia no desenvolvimento de sites e aplicações web, pois 

disponibiliza uma coleção de vários elementos e funções em HTML, CSS e JavaScript 

dentro de uma única fermenta. O desenvolvedor pode associá-lo ao código fonte, 

dessa forma agilizar a construção do seu projeto, já que o Bootstrap disponibiliza 

recursos prontos.  

Para o desenvolvimento de um sistema existem diversas linguagens, como a 

C, Python, Java, ASP e entre outras, no entanto, para a construção de páginas web 

basicamente são utilizadas as linguagens HTML, CSS, JavaScript e PHP.  

 

                                                           
1Framework é um conjunto elementos utilizado para criar uma base onde a aplicação será construída. 
2 IDE é um software de computador que contém ferramentas para auxiliar o desenvolvedor. 
3 Em desenvolvimento web, front-end está relacionado a parte visual da aplicação, a interface gráfica.  
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2.3.1 PHP 

PHP significa Hypertext Processor, em português pré-processador de 

hipertexto, “é uma poderosa linguagem de programação open source, mundialmente 

utilizada, principalmente no ambiente web” (SOARES 2010, p. 28). Com essa 

linguagem pode-se criar páginas web dinâmicas e interativas, hoje aproximadamente 

80% das páginas web são construídas utilizado o PHP (TAVARES, 2019).  

2.3.2 HTML 

HTML - Hypertext Markup Language, ou em português, Linguagem de 

Marcação de Hipertexto, é uma linguagem e utilizada para criar estruturas de páginas 

web (RORDIGUES, 2010). Ela proporciona ao desenvolvedor inserir conteúdos, 

montar e organizar uma estrutura básica do sistema, não é considera uma linguagem 

de programação, mas sim de marcação. 

2.3.3 CSS 

CSS - Cascading Style Sheets, sua finalidade é apresentar e manipular a parte 

visual do sistema (SILVA, 2012). CSS em português significa folhas de estilo em 

cascata, e assim como HTML o CSS não é uma linguagem de programação.  

2.3.4 JavaScripit  

O JavaScript, para Silva (2015), é uma linguagem de programação que tem o 

propósito de oferecer aos desenvolvedores métodos de tornar mais dinâmicas 

determinadas páginas de um sistema web, tornando o seu uso agradável.  
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3 METODOLOGIA 

3.2 Métodos e Ferramentas tecnológicas  

 A escolha da prototipagem para o desenvolvimento dessa aplicação relevou o 

fator que um protótipo se trata de uma versão inicial de um sistema Sommerville 

(2011), ou seja, é uma primeira versão que será construída. O protótipo, segundo 

Tonsig (2013, p.85), “trata-se de um esboço simplificado do produto a ser atingido, 

permitindo uma correta avaliação de todos os seus aspectos e permitindo correções 

e adaptações à medida que o protótipo evolui para o produto final”. 

Na construção desse protótipo foram utilizadas as linguagens HTML para criar 

os layouts e as estruturas das páginas e CSS para estilização, a linguagem JavaScript 

foi utilizada apenas em algumas funções, como por exemplo a pré-visualização de 

uma foto selecionada na hora de adicionar um aluno ao sistema e mensagens de 

alerta, as outras funções foram todas implementadas em PHP.   

O banco de dados utilizado foi o MySQL, esse SGDB relacional utiliza a 

linguagem SQL - Structured Query Language, traduzido para o português seria 

Linguagem de Consulta Estruturada. Ele é conhecido por ser compatível com quase 

todos os sistemas operacionais e possuir uma interface simples que facilita na 

utilização, grandes empresas como NASA, Bradesco, HP, Sony que operam suas 

atividades com volumes de dados bem complexos utilizam o MySQL (TEIXEIRA, 

2013). 

Para a construção do CORRE foram utilizadas as seguintes ferramentas 

tecnológicas:  

 NetBeans IDE – É um ambiente gratuito para o desenvolvimento de softwares 

usando as linguagens Java, JavaScript, HTML, PHP, CSS, C/C++ e outras. O 

NetBeans é compatível com as plataformas Windows, Linux, MacOS e Solaris.  

 MySQL Front – É uma Ferramenta de administração de banco de dados 

MySQL, é compacta e muito fácil de manipular principalmente para a 

construção do banco.  

 XAMPP – É um servidor local gratuito, usado para rodar sistemas diretamente 

do computador do desenvolvedor. Suporta banco de dados MySQL e 

linguagens de programação PHP e Perl.     
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 Astah Community – Astah é uma ferramenta usada para trabalhar com 

modelagem UML - Unified Modeling Language, no português, Linguagem de 

Modelagem Unificada. Com essa fermenta é possível criar diagramas4.  

 BrModelo – É uma ferramenta gratuita, usada também para se trabalhar com 

modelagem, mas essa especificamente para banco de dados relacionais.  

3.3 Desenvolvimento 

O Desenvolvimento desse protótipo baseou-se no modelo de processo 

evolucionário apresentado por Pressman (2011). Modelo de processo são as etapas 

a serem seguidas no desenvolvimento de um sistema, Pressman (2011) diz que esse 

modelo demostra características importantes para desenvolver versões cada vez mais 

completas de um software. No modelo de processo evolucionário o desenvolvimento 

segue as seguintes etapas: Comunicação, Projeto, Construção e entrega, como 

podemos ver na figura 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Pressman (2011) 

 

                                                           
4 Diagramas são formas gráficas usadas para ilustrar o jeito em que sistema irá se comunicar. 

Figura 2 - O paradigma da prototipação 

 

Figura 3277 - O paradigma da prototipação 

 

Figura 3278 - Diagrama de Classes do Protótipo 
CORREFigura 3279 - O paradigma da prototipação 

 

Figura 3280 - O paradigma da prototipação 

 

Figura 3281 - Diagrama de Classes do Protótipo CORRE 

 

Figura 3282 - Diagrama de Classes do Protótipo CORRE 

 

Figura 3283 - Diagrama de Caso de Uso do Protótipo 
CORREFigura 3284 - Diagrama de Classes do Protótipo 

CORREFigura 3285 - O paradigma da prototipação 

 

Figura 3286 - O paradigma da prototipação 

 

Figura 3287 - Diagrama de Classes do Protótipo 
CORREFigura 3288 - O paradigma da prototipação 
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3.3.1 Comunicação 

Na etapa de comunicação o primeiro passo foi entrar em contato com pessoas 

que utilizariam o sistema, os coordenadores dos cursos, servidores da COTEPE e 

CAE, com o propósito de se compreender como é feito o cadastro de ocorrências 

escolares atualmente no campus de Porto Nacional, analisar melhor a realidade de 

como se trabalha esses tipos de dados e levantar requisitos. No contexto do 

desenvolvimento de softwares, Castro (2017) define requisitos como as ações que o 

sistema deverá executar.  

Nessa fase foi possível identificar as primeiras funcionalidades do sistema 

através dos requisitos levantados, dessa forma pode-se ter uma visão mais 

abrangente da aplicação a ser desenvolvida.  

3.3.2 Projeto Rápido – Modelagem  

 Nessa segunda etapa, considerado os requisitos levantado foi feita uma análise 

e definido o que seriam requisitos funcionais e requisitos não funcionais, 

posteriormente foi projetado todo o funcionamento do sistema. Segundo Filho (2008), 

os requisitos funcionais definem o comportamento do sistema, já os não funcionais, 

não estão diretamente ligados ao funcionamento, esses estão voltados mais para 

atribuir qualidades ao sistema.  

 

Requisitos Funcionais: 

 RF 1 – Cadastrar Usuários: O sistema deverá cadastrar usuários que irão 

inserir os registros de ocorrências. 

 RF 2 – Cadastrar Alunos: O sistema deverá cadastrar os alunos e suas 

informações.   

 RF 3 – Cadastrar Turmas: O sistema deverá cadastrar as turmas.  

 RF 4 – Cadastrar Servidores: O sistema deverá cadastrar os servidores 

responsáveis pelo encaminhamento das ocorrências.  

 RF 5 – Cadastrar Disciplinas: O sistema deverá cadastrar as disciplinas.  

 RF 6 – Cadastrar Ocorrências: O sistema deverá cadastrar as infrações 

disciplinares cometidas pelos alunos, nessa parte deverá ser vinculado a 

ocorrência, o aluno, a turma, o responsável por encaminhar a ocorrência, e a 

disciplina em que ocorreu.  
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 RF 7 – Editar Registros: O sistema deverá ter uma opção em que possa editar 

um registro, para que seja possível a correção de algum erro ocorrido na hora 

de realizar um cadastro.  

 RF 8 – Consultar Alunos: No sistema deverá ser possível consultar um aluno 

e ao mesmo tempo todas as ocorrências atribuídas a ele.  

 RF 9 – Consultar Ocorrências: No sistema deverá ser possível consultar 

todas as ocorrências cadastradas.  

 RF 10 – Emitir Relatórios: O sistema deverá emitir relatórios a partir das 

informações cadastradas.  

 

Requisitos não Funcionais: 

 RNF 1 – Segurança: Somente os usuários cadastrados terão acesso ao 

sistema.  

 RNF 2 – Usabilidade:  O sistema deve ter uma interface fácil de interagir 

possibilitando ao usuário manusear todas as funções após não mais do que 15 

minutos de orientação. 

 RNF 3 – Compatibilidade: Como o sistema será totalmente web, deverá ser 

compatível com os principais navegadores do mercado.  

 RNF 4 – Disponibilidade: O sistema deve estar disponível (on-line) em todo o 

momento. 

 RNF 5 – Compartilhamento:  O sistema manterá a integridade das 

informações de modo com que vários usuários possam acessar o ambiente. 

 

Com os requisitos definidos, deu-se início a construção dos digramas, usando 

as ferramentas BrModelo e Astah Comunity criou-se os diagramas de Classes e de 

Caso de Uso.   

O objetivo do diagrama de classes é especificar como os componentes 

estruturais do software se interligam (VENTURA, 2019). Na figura 3 podemos ver o 

diagrama de classes feito para o desenvolvimento desse sistema.  
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Fonte: Próprio autor  

O diagrama de caso de uso ilustra o que o sistema faz, Ribeiro (2012) diz que 

esse diagrama descreve as funcionalidades do sistema, e a iteração do usuário com 

essas funcionalidades, assim como podemos ver na figura 4.  

 

Fonte: Próprio autor  

Figura 3 - Diagrama de Classes do Protótipo CORRE 

 

Figura 6549 - Diagrama de Classes do Protótipo CORRE 

 

Figura 6550 - Diagrama de Caso de Uso do Protótipo CORREFigura 
6551 - Diagrama de Classes do Protótipo CORRE 

 

Figura 6552 - Diagrama de Classes do Protótipo CORRE 

 

Figura 6553 - Diagrama de Caso de Uso do Protótipo CORRE 

 

Figura 6554 - Diagrama de Caso de Uso do Protótipo CORRE 

 

Figura 6555 - Mapa do CORREFigura 6556 - Diagrama de Caso de 
Uso do Protótipo CORREFigura 6557 - Diagrama de Classes do 

Protótipo CORRE 

 

Figura 6558 - Diagrama de Classes do Protótipo CORRE 

 

Figura 6559 - Diagrama de Caso de Uso do Protótipo CORREFigura 
6560 - Diagrama de Classes do Protótipo CORRE 

 

Figura 6561 - Diagrama de Classes do Protótipo CORRE 

 

Figura 6562 - Diagrama de Caso de Uso do Protótipo CORRE 

 

Figura 6563 - Diagrama de Caso de Uso do Protótipo CORRE 

 

Figura 6564 - Mapa do CORREFigura 6565 - Diagrama de Caso de 
Uso do Protótipo CORRE 

 

Figura 6566 - Diagrama de Caso de Uso do Protótipo CORRE 

 

Figura 6567 - Mapa do CORRE 

 

Figura 4 - Diagrama de Caso de Uso do Protótipo CORRE 

 

Figura 9821 - Diagrama de Caso de Uso do Protótipo CORRE 

 

Figura 9822 - Mapa do CORREFigura 9823 - Diagrama de 
Caso de Uso do Protótipo CORRE 

 

Figura 9824 - Diagrama de Caso de Uso do Protótipo CORRE 

 

Figura 9825 - Mapa do CORRE 

 

Figura 9826 - Mapa do CORRE 

 

Figura 9827 - Tela da página de loginFigura 9828 - Mapa do 
CORREFigura 9829 - Diagrama de Caso de Uso do Protótipo 
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Como vemos no diagrama de caso de uso, o usuário administrador terá 

permissão de executar todas as tarefas, caberá a esse tipo de usuário a administração 

da ferramenta. Será pré-cadastrado no banco de dados um login para o usuário 

administrador, esse login poderá ter os dados de acesso editados posteriormente pelo 

servidor que ficar responsável por essa função dentro do sistema assim que ele o 

acessar pela primeira vez. Se houver necessidade, outros usuários administradores 

poderão ser adicionados por ele. Os usuários padrão serão adicionados por um 

usuário administrador, as suas atividades dentro do sistema se limitarão somente a 

cadastrar ocorrências, consultar e emitir relatório. 

 

Requisitos para acessar o sistema: 

 Notebook/Computador de Mesa; 

 Navegadores Instalados; (Edge, Chrome, Firefox e etc.) 

 Conexão com a internet; 

 E-mail e senha de acesso ao CORRE. 

3.3.3 Construção do protótipo  

Nessa etapa deu-se início ao desenvolvimento do protótipo, apesar do 

Bootstrap proporcionar inúmeros benefícios para a construção de um sistema web, 

decidiu-se não utiliza-lo para auxiliar no desenvolvimento dessa ferramenta. Todas 

estruturas estilizações das páginas do sistema foram criadas pelo desenvolvedor. A 

implementação do código ocorreu da seguinte forma:  

 Criação do banco para armazenar os dados do sistema;  

 Criação do layout do sistema, estruturação das páginas, posicionamento das 

informações, logos e etc.; 

 Página de conexão com o banco de dados; 

 Página de login para os usuários acessarem o sistema;  

 Função de verificar qual o tipo de usuários está entrando no sistema, se é um 

usuário valido ou não, se um usuário administrador ou padrão, para assim estar 

negando o acesso ou limitando as funcionalidades;  

 Página principal do sistema e menus para a navegação;   

 Páginas para adicionar alunos, turmas, disciplinas, servidores e usuários; 
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 Função de selecionar fotos da página de adicionar alunos, são suportadas fotos 

de até 5MB; 

 Página de cadastro de ocorrências;  

 Página de consultar todas as ocorrências; 

 Filtros da página de consultar ocorrências; 

 Página e filtro para consultar os alunos e as ocorrências vinculadas a eles;    

 Pagina de edição dos dados cadastrados;  

 Impressão de relatório, para gerar os relatórios foi usado o mPDF5 versão 6.0;  

 Estilização das páginas do sistema. 

3.2.4 Entrega – Avaliação do protótipo 

Após a conclusão do desenvolvimento do protótipo, o sistema foi hospedado 

na plataforma 000webhost6 e posteriormente cadastrados alguns dados fictícios para 

que pudessem ser realizados testes na aplicação desenvolvida, e assim avaliar a sua 

usabilidade, junto aos servidores que iram utilizar o sistema. De acordo com a norma 

9126, a usabilidade se trata da “Capacidade do produto de software de ser 

compreendido, aprendido, operado e atraente ao usuário, quando usado sob 

condições especificadas” (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 

2003, p. 9).  

Para a avaliação os coordenadores dos cursos integrados ao Ensino Médio, 

cursos técnicos subsequentes, servidores da coordenação técnico-pedagógica, 

coordenação de assistência ao estudante e conselho disciplinar discente do IFTO 

campus Porto Nacional, entraram no link: https://sistemacorre.000webhostapp.com, 

usaram a ferramenta e responderam a um questionário impresso de 14 questões no 

qual foram abordados os seguintes critérios: Aparência, Estrutura, Navegação e 

Conteúdo.  

 Em cada questão foram atribuídas notas de 1 a 5, sendo 5 – Ótimo, 4 – Muito 

bom, 3 – Bom, 2 – Regular, 1 – Insuficiente, e um campo para os avaliadores 

descreverem algumas sugestões.  O questionário da avaliação localiza-se no 

apêndice A desse trabalho.  

                                                           
5 mPDF é uma biblioteca PHP que gera arquivos PDF.  
6 000webhost é uma plataforma de hospedagem grátis para sites e aplicações web. 

https://sistemacorre.000webhostapp.com/
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4 RESULTADOS  

4.2 Resultados do desenvolvimento protótipo 

A estrutura geral do sistema está organizada do seguinte modo: página de 

LOGIN, página INÍCIO, pagina de ADICIONAR alunos, disciplinas, servidores, turmas 

e usuários, página de CADASTRAR OCORRÊNCIAS e página de CONSULTAR 

alunos e ocorrências, conforme a ilustração da figura 5. 

 

Fonte: Próprio autor  

O login é a primeira página do sistema que o usuário irá acessar. É onde ele 

deve inserir o seu e-mail e senha para acessar o sistema, conforme vemos na figura 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor  

Figura 5 - Mapa do CORRE 

 

Figura 13093 - Mapa do CORRE 

 

Figura 13094 - Tela da página de loginFigura 13095 - Mapa do CORRE 

 

Figura 13096 - Mapa do CORRE 

 

Figura 13097 - Tela da página de login 

 

Figura 13098 - Tela da página de login 

 

Figura 13099 - Tela da página principalFigura 13100 - Tela da página de 
loginFigura 13101 - Mapa do CORRE 

 

Figura 13102 - Mapa do CORRE 

 

Figura 13103 - Tela da página de loginFigura 13104 - Mapa do CORRE 

 

Figura 13105 - Mapa do CORRE 

 

Figura 13106 - Tela da página de login 

 

Figura 13107 - Tela da página de login 

 

Figura 13108 - Tela da página principalFigura 13109 - Tela da página de 
login 

Figura 6 - Tela da página de login 

 

Figura 16365 - Tela da página de login 

 

Figura 16366 - Tela da página principalFigura 16367 - Tela da 
página de login 

 

Figura 16368 - Tela da página de login 

 

Figura 16369 - Tela da página principal 

 

Figura 16370 - Tela da página principal 

 

Figura 16371 - Tela da página de adicionar alunoFigura 
16372 - Tela da página principalFigura 16373 - Tela da página 
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A página principal do sistema chamada de INÍCIO, é onde ficam os links para 

as acessar as demais páginas. Na parte superior ficam os logotipos do CORRE e do 

IFTO, abaixo dos logotipos, no lado direito, mostra qual o tipo de usuário está logado 

no sistema e o nome dele, e ao lado um link com o nome SAIR para o usuário encerrar 

a seção.   

No meio, há as opções com os links para acessar as páginas de ADICIONAR 

alunos, disciplinas, servidores, turmas e usuários.  E também a opção de acessar a 

página CADASTRAR OCORRÊNCIAS, de acessar a página de CONSULTAR 

ALUNOS com as ocorrências vinculadas a ele e consultar todas as ocorrências 

cadastradas no sistema, conforme a ilustração da figura 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor  

 

Na página de ADICIONAR ALUNOS contém o formulário onde são inseridos os 

seguintes dados: foto, nome, matrícula, data de nascimento, sexo, telefone, e-mail, 

responsável (caso o aluno seja menor de idade), telefone do responsável e um campo 

onde podem ser descritas algumas observações sobre o aluno. 

Nessa página há um menu de navegação localizado abaixo dos logotipos, esse 

menu permite ao usuário acessar as outras páginas sem que seja necessário voltar 

para a página inicial.  

Figura 7 - Tela da página Início 

 

Figura 19637 - Tela da página principal 

 

Figura 19638 - Tela da página de adicionar alunoFigura 19639 - 
Tela da página principal 

 

Figura 19640 - Tela da página principal 

 

Figura 19641 - Tela da página de adicionar aluno 

 

Figura 19642 - Tela da página de adicionar aluno 

 

Figura 19643 - Tela da página de cadastro de ocorrênciasFigura 
19644 - Tela da página de adicionar alunoFigura 19645 - Tela da 

página principal 

 

Figura 19646 - Tela da página principal 

 

Figura 19647 - Tela da página de adicionar alunoFigura 19648 - 
Tela da página principal 

 

Figura 19649 - Tela da página principal 

 

Figura 19650 - Tela da página de adicionar aluno 
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Logo abaixo do formulário ficam localizados os alunos que já foram adicionados 

no sistema e um filtro caso o usuário queira localizar um aluno específico, ao lado há 

um link com o nome EDITAR para que o usuário altere alguma informação do aluno 

caso haja necessidade. A página de ADICIONAR ALUNOS está ilustrada na figura 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor  

 

As páginas de ADICIONAR disciplinas, servidores, turmas e usuário não foram 

ilustradas, porém elas são semelhantes à de ADICIONAR ALUNOS, elas contêm um 

formulário para inserir as informações, e abaixo ficam localizados as informações que 

já foram adicionadas com as opções de filtrar e editar.   

Na página de CADASTRO DE OCORRÊNCIAS o usuário preenche um 

formulário onde são pedidas as seguintes informações: nome do aluno que cometeu 

a infração disciplinar, turma a qual ele pertence, qual tipo de bolsa ele recebe (caso o 

aluno esteja recebendo alguma), disciplina em que houve a ocorrência (caso a 

ocorrência tenha sido em horário de aula), data em que houve a ocorrência, servidor 

responsável por encaminhar a ocorrência, setor para qual foi encaminhado, descrição 

da ocorrência, medida que foi adotada em relação ao acontecido e observações caso 

o usuário queira acrescentar outras informações.  

Essa página também contém as estruturas vistas nas demais, com os logotipos 

na parte superior, nome e tipo de usuário logado no sistema, link para encerrar a seção 

e menu de navegação, comforme vemos na figura 9.  

Figura 8 - Tela da página Adicionar Alunos 

 

Figura 22909 - Tela da página de adicionar aluno 

 

Figura 22910 - Tela da página de cadastro de ocorrênciasFigura 
22911 - Tela da página de adicionar aluno 

 

Figura 22912 - Tela da página de adicionar aluno 

 

Figura 22913 - Tela da página de cadastro de ocorrências 

 

Figura 22914 - Tela da página de cadastro de ocorrências 

 

Figura 22915- Tela da página de consultar alunoFigura 22916 - 
Tela da página de cadastro de ocorrênciasFigura 22917 - Tela da 

página de adicionar aluno 

 

Figura 22918 - Tela da página de adicionar aluno 

 

Figura 22919 - Tela da página de cadastro de ocorrênciasFigura 
22920 - Tela da página de adicionar aluno 

 

Figura 22921 - Tela da página de adicionar aluno 

 

Figura 22922 - Tela da página de cadastro de ocorrências 

 

Figura 22923 - Tela da página de cadastro de ocorrências 

 

Figura 22924- Tela da página de consultar alunoFigura 22925 - 
Tela da página de cadastro de ocorrências 
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Fonte: Próprio autor  

 

Na página de CONSULTAR ALUNOS o usuário encontra as informações do 

aluno e ao lado as ocorrências atribuídas a ele. Abaixo do menu de navegação existe 

um filtro onde o usuário pode selecionar de qual aluno ele quer olhar as informações.  

Na figura 10 podemos ver a ilustração dessa página.   

   

Fonte: Próprio autor  

Figura 9 - Tela da página Cadastrar Ocorrências 

 

Figura 26181 - Tela da página de cadastro de ocorrências 

 

Figura 26182- Tela da página de consultar alunoFigura 26183 - 
Tela da página de cadastro de ocorrências 

 

Figura 26184 - Tela da página de cadastro de ocorrências 

 

Figura 26185- Tela da página de consultar aluno 

 

Figura 26186- Tela da página de consultar aluno 

 

Figura 26187 - Tela da página de consulta de ocorrênciasFigura 
26188- Tela da página de consultar alunoFigura 26189 - Tela da 

página de cadastro de ocorrências 

 

Figura 26190 - Tela da página de cadastro de ocorrências 

 

Figura 26191- Tela da página de consultar alunoFigura 26192 - 
Tela da página de cadastro de ocorrências 

 

Figura 26193 - Tela da página de cadastro de ocorrências 

 

Figura 26194- Tela da página de consultar aluno 

 

Figura 26195- Tela da página de consultar aluno 

 

Figura 26196 - Tela da página de consulta de ocorrênciasFigura 
26197- Tela da página de consultar aluno 

 

Figura 26198- Tela da página de consultar aluno 

 

Figura 26199 - Tela da página de consulta de ocorrências 

 

Figura 10 - Tela da página Consultar Alunos 

 

Figura 29453- Tela da página de consultar aluno 

 

Figura 29454 - Tela da página de consulta de ocorrênciasFigura 29455- 
Tela da página de consultar aluno 

 

Figura 29456- Tela da página de consultar aluno 

 

Figura 29457 - Tela da página de consulta de ocorrências 

 

Figura 29458 - Tela da página de consulta de ocorrências 

 

Figura 29459 - Tela da página de edição de ocorrênciasFigura 29460 - Tela 
da página de consulta de ocorrênciasFigura 29461- Tela da página de 

consultar aluno 
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A página de CONSULTAR OCORRÊNCIAS traz as informações de todas as 

ocorrências cadastradas. Nessa página, usando o filtro é possível fazer um 

levantamento diário/semanal, mensal/semestral/anual de ocorrências, seja por turma, 

por tipo de acontecimento e etc. O usuário pode escolher somente um parâmetro do 

filtro ou pode combinar entre eles para obter as informações da sua necessidade.  

No campo onde está mostrando a data do registro, há o nome do usuário 

responsável por cadastrar a ocorrência, essa informação só é mostrada ao usuário 

administrador, caso seja um usuário padrão logado no sistema, não aparecerá o nome 

do usuário responsável pelo cadastro.      

Ao lado contém outros dois ícones, um representado por um lápis, onde o 

usuário entra para alterar alguma informação da ocorrência, o outro representado por 

uma impressora que permite ao usuário imprimir somente a ocorrência especifica 

daquele link. O link de editar ocorrência só é exibido caso seja um usuário 

administrador que esteja logado.  

No lado superior esquerdo, abaixo do filtro, há um link representado por uma 

folha com o nome PDF, ele permite ao usuário imprimir todas as informações de 

ocorrências mostradas na tela. Na figura 11 está ilustrada a página CONSULTAR 

OCORRÊNCIAS.  

 

Fonte: Próprio autor  

 

Figura 11 - Tela da página Consultar Ocorrências 

 

Figura 32725 - Tela da página de consulta de ocorrências 

 

Figura 32726 - Tela da página de edição de ocorrênciasFigura 32727 - Tela 
da página de consulta de ocorrências 

 

Figura 32728 - Tela da página de consulta de ocorrências 

 

Figura 32729 - Tela da página de edição de ocorrências 

 

Figura 32730 - Tela da página de edição de ocorrências 

 

Figura 32731 - Resultados sobre a avaliação do design das páginasFigura 
32732 - Tela da página de edição de ocorrênciasFigura 32733 - Tela da 

página de consulta de ocorrências 
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A página EDITAR OCORRÊNCIAS possui um layout diferente, o foco dessa 

página é somente editar as informações, por isso, nela não aparecem algumas 

funções presentes nas outras. Na página contém um formulário que traz as 

informações da ocorrência selecionada, abaixo do formulário de edição existem dois 

botões, um representado por um disquete e outro por uma seta. Ao clicar no disquete 

o usuário salva os dados que foram editados, já o botão de seta serve para o usuário 

voltar a página de consulta de ocorrências caso ele não edite nenhum dado. A página 

EDITAR OCORRÊNCIAS está ilustrada na figura 12.  

 

Fonte: Próprio autor  

 

As páginas de EDIÇÃO dos alunos, disciplinas, servidores, turmas e usuários 

não foram ilustradas, porém elas são semelhantes ao de EDIÇÃO DE 

OCORRÊNCIAS.  

4.2 Resultados da avaliação do protótipo 

Na avalição do CORRE, que foi realizada junto aos coordenadores dos cursos 

integrados ao Ensino Médio, cursos técnicos subsequentes, servidores da COTEPE, 

CAE e CDD, aplicou-se um questionário para avaliar a aparência do sistema, a 

estrutura, navegação e os conteúdos em geral. A aplicação deste questionário teve 

como intuito saber a opinião daqueles que serão os usuários do sistema.  

Figura 12 - Tela da página Editar Ocorrências 

 

Figura 35270 - Tela da página de edição de ocorrências 

 

Figura 35271 - Resultados sobre a avaliação do design das páginasFigura 
35272 - Tela da página de edição de ocorrências 

 

Figura 35273 - Tela da página de edição de ocorrências 

 

Figura 35274 - Resultados sobre a avaliação do design das páginas 

 

Figura 35275 - Resultados sobre a avaliação do design das páginas 

 

Figura 35276 - Resultados sobre a clareza das finalidades da 
ferramentaFigura 35277 - Resultados sobre a avaliação do design das 

páginasFigura 35278 - Tela da página de edição de ocorrências 

 

Figura 35279 - Tela da página de edição de ocorrências 

 

Figura 35280 - Resultados sobre a avaliação do design das páginasFigura 
35281 - Tela da página de edição de ocorrências 

 

Figura 35282 - Tela da página de edição de ocorrências 

 

Figura 35283 - Resultados sobre a avaliação do design das páginas 
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A avaliação contou com respostas de um total de 10 pessoas. Em relação a 

aparência do sistema, 60% avaliaram em muito bom sobre o design das páginas 

serem leves e atrativos, 40% avaliaram como ótimo. No gráfico 1 está inlustrado as 

respostas da avalição do design das páginas.   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor  

 

Ainda sobre a aparência, 70% dos avaliadores assinalaram como ótimo a 

questão sobre as finalidades da ferramenta estar instantaneamente visível, essa 

questão é bastante importante, pois através dela pôde-se saber se o sistema 

demostra a sua proposta para os usuários através do contato visual. Assim podemos 

ver no gráfico 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor  

Gráfico 1 - Resultados sobre a avaliação do design das páginas 

 

Gráfico 2 - Resultados sobre a clareza das finalidades da 
ferramentaGráfico 3 - Resultados sobre a avaliação do design das 

páginas 

Gráfico 4 - Resultados sobre a clareza das finalidades da ferramenta 

 

Gráfico 5 - Resultado da avaliação sobre a estrutura do sistemaGráfico 
6 - Resultados sobre a clareza das finalidades da ferramenta 
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Em relação a estrutura do CORRE estar bem organizada, 70% avaliaram como 

ótimo e 30% como muito bom. Essa questão é de fundamental importância, pois 

através dela foi possível saber se o sistema disponibiliza uma praticidade para o 

usuário executar suas tarefas. A avaliação da estrutura está ilustrada no gráfico 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor  

Na questão sobre o sistema ser simples de enteder e de usar, todos os 

esntrevsitados avaliaram com nota 5 (Ótimo).   

Em relação a navegação, 80% dos avaliadores assinalaram como ótimo o fator 

dos elementos que possibilitam a navegação estarem evidentemente reconhecíveis 

dentro do sistema, já 20% avaliaram como muito bom esse fator. O gráfico 4 ilustra a 

avaliação dos elementos de navegação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor  

Gráfico 7 - Resultado da avaliação sobre a estrutura do sistema 

Gráfico 4 - Resultado sobre a avalição da navegação 
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No gráfico 5 temos o resultado da avalição sobre a distribuição e organização 

dos conteúdos, nessa questão vemos que os usuários consideram que 70% da 

organização e distribuição estão ótimas, e 30% consideram que esse fator se avalia 

em muito bom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor  

As informações inseridas tanto na hora de cadastrar uma ocorrência quanto na 

hora de adicionar um aluno, disciplina, turma, servidor ou usuário são bastante 

importantes, pois são essas informações que alimentam o sistema. No gráfico 6 

vemos o resultado da avaliação sobre informações pedidas no formulário atenderem 

a proposta do sistema, nessa questão 50% dos avaliadores assinalaram como muito 

bom, 30% como ótimo e 20% como bom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor 

 

Gráfico 5 - Resultado sobre a organização e distribuição de conteúdos 

Gráfico 6 - Resultado sobre a informações dos formulários 
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Sobre o modo em que as informações cadastradas dos alunos, ocorrências e 

outros são apresentadas dentro do sistema, 90% dos avaliadores consideraram ser 

ótimo e 10% muito bom. É muito importante essas informações estarem bem 

apresentadas, pois dessa forma, além de os usuários conseguirem consultar essas 

informações, eles podem gerar um relatório conforme a sua necessidade. No gráfico 

7 está ilustrado o resultado da avalição do modo que essas informações são 

apresentadas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor  

 

O feedback obtido através da avaliação por parte dos usuários é sem dúvidas 

primordial para o desenvolvimento do protótipo de um sistema, com ele consegue-se 

ter uma visão geral da qualidade e funcionamento da ferramenta e assim dar 

continuidade ao desenvolvimento até se obter a versão final do sistema. 

 

  

Gráfico 7 - Resultado da avaliação sobre a exibição dos resultados 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Neste trabalho foram abordadas algumas características sobre as infrações 

disciplinares cometidas por alunos dentro da escola, as consequências que elas 

geram para os professores, colegas, o próprio aluno e como é feito o trabalho para 

lidar com esses acontecimentos dentro do IFTO. Foi abordado também uma visão 

sobre os sistemas web, o seu funcionamento, seus pontos positivos e os seus 

desenvolvimentos.  

O foco principal desse trabalho foi desenvolver o protótipo do sistema CORRE- 

Cadastro de Ocorrências Escolares, uma aplicação web para cadastrar e acompanhar 

as infrações disciplinares dos alunos dentro da instituição.  

Os objetivos propostos foram alcançados, foram aplicados métodos para o 

desenvolvimento de aplicações web, a fermenta foi construída, testada e suas 

funcionalidades foram avaliadas pelos servidores do IFTO que irão utiliza-la.  

O sistema está disponibilizado atualmente em uma plataforma de hospedagem 

grátis na internet, no entanto, a ideia é que essa ferramenta seja transferida para o 

servidor local do IFTO campus de Porto Nacional e que seja disponibilizado um link 

no site da Instituição para que os usuários possam acessa-lo e utiliza-lo.   

5.1 Limitações 

No desenvolvimento do protótipo foram encontradas algumas dificuldades, 

como por exemplo na construção da página de cadastrar ocorrências. Inicialmente foi 

idealizado que quando o usuário selecionasse o aluno, a foto dele teria que ser 

apresentada na tela para assim se ter uma melhor identificação do aluno, essa função 

até chegou a ser implantada pelo desenvolvedor, porém como não obteve um 

funcionamento considerável, tornando-a ineficiente, acabou sendo excluída.  

Outra dificuldade encontrada foi na hospedagem, logo após o sistema ser 

disponibilizado no servidor web, maus funcionamentos de conexão do sistema com o 

banco de dados comprometiam a geração de relatórios em arquivos PDF, para 

solucionar esse problema foi preciso transferir a aplicação para outro servidor web.  
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 5.2 Trabalhos Futuros  

Por ser um protótipo, o CORRE ainda tem muito a evoluir até tornar-se um 

sistema final. Com o seu uso diário, logo irão aparecer necessidades de aperfeiçoar 

as suas funcionalidades, assim como incluir outras novas.  

 Esta é primeira versão desenvolvida do CORRE, porém é possível utilizar 

código fonte implementado para desenvolver novas versões do sistema, tendo em 

vista que a técnica de desenvolvimento aplicada foi o modelo evolucionário, assim as 

fases de desenvolvimentos podem ser aplicadas até se obter um sistema final.  

Além do modo visualizar a foto do aluno na hora de cadastrar a ocorrência, 

sugere-se que para o desenvolvimento das próximas versões do CORRE, sejam 

levadas em consideração algumas sugestões dos usuários obtidas durante a avalição 

do sistema, como: 

 Enviar um e-mail ao setor que foi selecionado como forma de aviso na hora de 

cadastrar uma ocorrência;   

 Após cadastrar uma ocorrência o sistema levar o usuário direto para uma tela 

onde ele possa visualiza-la;  

 Aumentar a quantidade de informações dos alunos e das ocorrências; 

 Realizar melhorias nas páginas, para que possam se ajustar a qualquer 

tamanho de tela.   
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APÊNDICE A -  Avaliação do Sistema  

Para responder ao questionário de avaliação, atribua um grau a cada item de avaliação 

conforme a seguinte escala: 

5 – Ótimo  4 – Muito bom 3- Bom 2 – Regular 1 – Insuficiente 

Nº Quesito Avaliação 

APARÊNCIA 

1ª O design das páginas são leves e atrativos? (1)    (2)     (3)     (4)     (5) 

2ª As cores são apropriadas com o objetivo do 

sistema? 

(1)    (2)     (3)     (4)     (5) 

3ª Os textos e imagens são claramente legíveis? (1)    (2)     (3)     (4)     (5) 

4ª As finalidades da ferramenta ficam 

instantaneamente claras? 

(1)    (2)     (3)     (4)     (5) 

ESTRUTURA E NAVEGAÇÃO 

1ª A estrutura do sistema é bem organizada? (1)    (2)     (3)     (4)     (5) 

2ª Os elementos de navegação são evidentemente 

reconhecíveis? 

(1)    (2)     (3)     (4)     (5) 

3ª Os links são facilmente identificados? (1)    (2)     (3)     (4)     (5) 

4ª O sistema é simples de entender e de usar? (1)    (2)     (3)     (4)     (5) 

CONTEÚDO 

1ª Os conteúdos são organizados e bem 

distribuídos? 

(1)    (2)     (3)     (4)     (5) 

2ª As informações pedidas nos formulários são 

suficiente para atender a proposta do sistema? 

(1)    (2)     (3)     (4)     (5) 

3ª O modo de filtrar os dados atendem as 

expectativas e necessidades dos usuários? 

(1)    (2)     (3)     (4)     (5) 

4ª As edições dos dados atendem as expectativas e 

necessidades dos usuários?  

(1)    (2)     (3)     (4)     (5) 

5ª O modo em que as informações são apresentadas 

facilita na identificação dos resultados?   

(1)    (2)     (3)     (4)     (5) 

6ª O relatório de ocorrências gerado com as 

informações cadastradas sai de forma legível?     

(1)    (2)     (3)     (4)     (5) 
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