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Resumo 

O projeto de conclusão de curso visou condensar os estudos dos 

alunos durante a graduação, principalmente na área de Engenharia de 

Software. Com o intuito de manter o histórico de pessoas que passaram pela 

Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação (FEEC) da Unicamp, o 

trabalho se deu no sentido de desenvolver uma solução composta de um 

conjunto de métodos e ferramentas que oferecesse funcionalidades para 

registro da história e visualização de visitantes. Por meio de uma 

metodologia ágil, o SCRUM, foi possível deixar uma boa documentação para 

consultas futuras e implementações de novas funcionalidades no sistema. 

Através do PHP e o padrão MVC, a programação foi feita de forma simples 

para outros desenvolvedores poderem continuar o projeto e também ser 

disponibilizado na web. O resultado foi um sistema amigável para visitantes, 

pois contém uma linha do tempo simples e uma ferramenta para 

gerenciamento por parte dos administradores. Foi possível desenvolver 

habilidades técnicas e gerenciais nos alunos, que vivenciaram o 

desenvolvimento de um software desde sua idealização até a 

implementação. 
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1 Introdução 

!  
A história de uma faculdade, assim como de uma civilização ou nação, define seu 

presente e futuro. Para que se possa entender o presente, é importante saber o processo de 

desenvolvimento que originou a atual situação. Porém, como obter esse conhecimento, uma 

vez que não existe registro formal de diversos aspectos dessa história? Como valorizar o 

trabalho de quem passou pela faculdade e deixá-lo registrado para futuras gerações? Essa 

necessidade de criar uma memória das pessoas, das descobertas científicas, das entidades e 

dos eventos [1] que definiram o atual curso da Faculdade de Engenharia Elétrica e de 

Computação (FEEC) nos levou à idealização de um projeto.  

1.1 O projeto 

!  
Tal projeto se iniciou com a formação de um grupo de trabalho composto pelos alunos 

Diego de Sousa e Murilo Travareli, pelos Profs. Eduardo Alves do Valle Jr. e Romis Attux e pelos 

discentes Alan Godoy de Souza Mello (doutorado) e Marco Antonio Lasmar Almada (graduação – 

Engenharia de Computação). Esse grupo realizou diversas discussões, nas quais começou a 

tomar forma nítida uma ideia: criar uma página web que reunisse informações sobre os 

professores, funcionários e alunos da FEEC, incluindo os que já não estão mais na ativa, e suas 

contribuições ao desenvolvimento da faculdade. A possibilidade de, por exemplo, inserir 

informações e depoimentos a respeito de aspectos da vida, da carreira e da atuação de cada 

professor foi cogitada. 

Após as conversas iniciais, o grupo foi reunido para discutir e definir as diretrizes do 

projeto. Definiu-se então o projeto como uma solução baseada em um conjunto de métodos e 

ferramentas de fácil administração, constituída de pessoas (professores, alunos e 

funcionários) e de um acervo digital relacionado (documentos, fotos e vídeos). Uma discussão 

acerca de como as informações e os registros deveriam ser divulgados levou à ideia de uma 

plataforma web [2] para exposição da memória a toda comunidade da FEEC, com edição 

restrita a administradores em prol da coesão e veracidade dos fatos. Concomitantemente, foi 

feita a opção de que se dividisse o trabalho em três fases: extração e definição de requisitos, 

análise e modelagem do sistema e desenvolvimento e implementação [3]. 

No primeiro passo, um brainstorming [4] entre os integrantes do grupo foi realizado 

para se obter os requisitos da plataforma. Para facilitar o entendimento e a obtenção de 
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soluções consensuais, as páginas do sistema foram esboçadas e discutidas de forma a se 

convergir uma perspectiva inicial da interface com usuário e das possíveis funcionalidades. A 

partir deste ponto, as telas e funções decididas foram registradas. 

O segundo passo consistiu em analisar os requisitos definidos e verificar a viabilidade 

de seu desenvolvimento dentro do prazo do projeto. Devido à questão do pouco tempo 

disponível, uma metodologia de desenvolvimento iterativo e incremental para gerenciamento 

de projetos e desenvolvimento ágil de software, conhecida como SCRUM [5], foi utilizada. A 

meta era ter uma plataforma simples e expansível: simplicidade para que os administradores 

do sistema pudessem gerar conteúdo e o sistema fosse de fácil suporte; expansividade para 

que futuros desenvolvedores pudessem agregar novas funcionalidades ou modificar antigas de 

acordo com as necessidades dos usuários. Finalizado o levantamento de requisitos, partiu-se 

para a modelagem das classes e do banco de dados a serem implementados. Cabe ressaltar 

que a modelagem foi baseada nos conceitos de controle de autoridade (authority control) e 

trabalho de autoridade (authority work) [6], que basicamente, reúnem e mantêm controle 

sobre todos os pontos de acesso que representam uma mesma entidade, assegurando ao 

usuário aquilo que este deseja ao realizar uma busca.  

Por último, a partir dos modelos definidos, deu-se início ao desenvolvimento do banco 

de dados, do código fonte e das páginas web. Para o banco, optou-se pelo SQLite tendo em 

vista as tendências modernas dessa área [7]. O código fonte foi escrito em PHP, uma 

linguagem difundida para palataformas web e que se baseia em orientação a objetos, o que 

facilita a transformação do modelo em código. 

1.2 Estruturação do relatório 

!  
O relatório está dividido em tópicos para fácil referência: 

1. Introdução 

  Discute-se a motivação para o projeto. 

1.1. O projeto 

  Define-se a ideia do projeto e as ações tomadas. 

1.2. Estruturação do relatório 

  Presente tópico que explicita a estrutura do documento. 

1.3. Responsabilidades individuais 

  Expõe as responsabilidades de cada aluno no projeto. 

2. Objetivos 

  Estabelece as metas do projeto e seus objetivos. 

3. Metodologia 
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Apresenta os conceitos, técnicas e tecnologias usadas no desenvolvimento. 

3.1. Desenvolvimento ágil  

  Explica o motivo de um metodologia ágil para desenvolvimento. 

3.2. Arquitetura de software 

  Expõe o conceito utilizado para a estruturação do código. 

3.3. Linguagem de programação 

  Explica a escolha da linguagem para desenvolvimento. 

3.4. Framework 

  Discute-se a escolha da ferramenta de framework. 

3.5. Ferramentas auxiliares 

Apresenta as ferramentas e softwares ut i l izados para o 

desenvolvimento. 

4. Desenvolvimento 

  Explica o desenrolar do projeto. 

4.1. Organização do código fonte 

  Explica como os códigos estão organizados em arquivos. 

4.2. Estórias 

  Expõe as estórias de acordo com a metodologia SCRUM. 

4.3. Sprints 

  Define as sprints que contêm estórias. 

4.4. Comunicação durante o desenvolvimento 

  Apresenta como o projeto foi discutido e conduzido. 

5. Resultados 

  Expõe o que foi alcançado no projeto. 

5.1. Aplicação 

   Explica a plataforma web resultante. 

5.2. Limitações do software 

  Apresenta as restrições do software. 

5.3. Tutorial de instalação 

 Exemplifica a instalação da plataforma. 

6. Discussão 

  Discute-se o que não foi concluído e sugestões. 

6.1. Estórias a serem implementadas no futuro 

  Expõe as estórias não trabalhadas. 

6.2. Ideais futuras 

  Discute-se algumas ideias interessantes para o futuro. 
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6.3. Principais disciplinas utilizadas 

  Relaciona as matérias e o projeto. 

7. Conclusões 

  Conclui a ideia do projeto e o resultado. 

8. Referências Bibliográficas 

  Expõe a base bibliográfica. 

1.3 Responsabilidades individuais 

!  
 O projeto, válido como trabalho de fim de curso, foi desenvolvido em conjunto pelos 

discentes Diego Zilioti e Murilo Travareli. Ambos participaram ativamente de toda a 

consolidação das ideias apresentadas pelo grupo, no processo de extração dos requisitos, 

planejamento das sprints e implementação do software. Compareceram a todas as reuniões e 

dividiram a responsabilidade na apresentação parcial do sistema, inclusive nos e-mails diários. 

 Na implementação da plataforma, cada desenvolvedor escolheu o que gostaria de se 

tornar responsável, tendo autonomia para programar a atividade escolhida da maneira que 

lhe convém, sempre mantendo o código no padrão MVC. A divisão das tarefas foi bastante 

dinâmica e equilibrada, ao fim, pôde-se notar que ambos trabalharam em todas as camadas 

do padrão adotado. 

 O fato de se utilizar o SCRUM é de bastante importância para a documentação sobre as 

responsabilidades individuais. Na seção 4.3 será explicitada de maneira detalhada o que cada 

discente implementou, inclusive com as estórias divididas entre ambos.  

2 Objetivos 
!  

O projeto do website foi selecionado como trabalho final de curso com o objetivo de 

se aprimorar o conhecimento em Engenharia de Software, tecnologias, ferramentas e 

linguagens para desenvolvimento de software. 

 A consolidação de uma ideia em uma aplicação real começa pela extração e definição 

de requisitos, passa pela análise e modelagem do sistema e, finalmente, leva ao 

desenvolvimento e implementação do código fonte. No primeiro ponto, técnicas como 

brainstorming e uso de uma metodologia eficiente formam os conceitos de aprimoramento. 

Em segunda instância, a análise por meio de priorização de funcionalidades e a arquitetura de 

software do sistema são as teorias utilizadas. Por fim, o desenvolvimento e a implementação 

baseados em uma linguagem, framework, servidor e repositório de código. 
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 O projeto tem por finalidade fixar esses conhecimentos através da vivência de todo o 

processo para criação de um software. Vale ressaltar que o processo permite um 

conhecimento tanto técnico como de gestão. 

3 Metodologia 
!  

O início da definição e do desenvolvimento do projeto demandou alguns estudos e 

escolhas. Abaixo, são apresentadas a metodologia ágil de desenvolvimento escolhida, a 

arquitetura de software, a linguagem de programação, o framework e algumas ferramentas 

utilizadas que devem ser mencionadas. 

3.1 Desenvolvimento ágil 

!  
O processo de desenvolvimento de software é uma atividade bastante complexa, a 

qual se caracteriza pela definição de requisitos que geralmente são variáveis, pela 

necessidade de habilidades específicas e diversificadas, por tecnologias mutáveis e 

sofisticadas para implementar o software e pelo gerenciamento de pessoas que lidam com o 

projeto. O desenvolvimento de software pode ser considerado uma tarefa com entradas e 

saídas mal definidas, sendo, portanto, irrepetível [15].  

 Os métodos tradicionais, abordagens racionais e sistematicidade típica da engenharia, 

consideram que os problemas podem ser bem definidos, os processos podem ser otimizados e 

os resultados podem ser bem previstos. Geralmente, um planejamento inicial extenso é feito 

para medir e controlar as variações no ciclo de vida do desenvolvimento. As fases desses 

métodos geralmente se dividem em quatro: definição de requisitos, design, codificação, 

testes / validação.  
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Figura 1 - Fases do modelo em cascata (Waterfall) [16].  

Um modelo que segue essas fases é o Waterfall (cascata) [17], dividido em 5 estágios: 

requisitos, design, implementação, verificação e manutenção. As vantagens desse processo 

estão na completa definição de requisitos - o que permite uma boa especificação do software 

e um completo entendimento dos envolvidos; design especificado e aprovado, o qual facilita a 

implementação, pois é utilizado como um guia; documentação priorizada, visto que todas as 

fases necessitam de uma boa especificação e ciência das partes; planejamento detalhado e 

quantidades conhecidas que facilitam a divisão do trabalho e verificação. 

No entanto, este modelo apresenta problemas comuns aos métodos tradicionais: falta 

de flexibilidade, inibição de alterações, menos oportunidades para inovação e testes 

comprimidos. A razão dessas desvantagens são que as fases são sequenciais e a documentação 

limita qualquer modificação. Logo, uma alteração de escopo de projeto ou a adição de 

funcionalidades não podem ser atendidas. 

Os métodos ágeis [16] são formas de combater essas desvantagens, visto que eles 

contemplam organicamente a complexidade e a imprevisibilidade do desenvolvimento de 

software. Eles são caracterizados por: um processo que responde a mudanças sem quebrar o 

sistema; módulos que podem ser misturados, reutilizados, escalados e reconfigurados 

conforme a necessidade; pensamento de futuras melhorias e a natureza de mudanças em que 

se opera; estreita colaboração com o usuário e/ou cliente; gerenciamento do conhecimento. 
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Figura 2 - Fases do modelo SCRUM [18].  

Um bom exemplo de modelo ágil é o SCRUM [18]. Sua definição se baseia em “uma 

estratégia de desenvolvimento flexível e holística do produto, onde uma equipe de 

desenvolvimento trabalha como uma unidade para alcançar um objetivo comum”. A ideia 

desse método é permitir a interação de todos os envolvidos no projeto (clientes, gerentes e 

desenvolvedores) na definição de ciclos de desenvolvimento que utilizam uma base de 

funcionalidades incrementável. A título de curiosidade, o nome do modelo advém de uma 

forma de reiniciar o jogo depois de uma infração menor no esporte rugby [18]. 

As partes envolvidas no projeto, comumente chamada de stakeholders [19], são 

divididas em três núcleos segundo seus papéis: o ScrumMaster, que mantém os processos 

(normalmente um gerente de projeto); o Proprietário do Produto, ou Product Owner, que 

representa a voz do cliente; a Equipe, ou Team, um grupo multifuncional que faz a análise, 

projeto, a implementação, os testes e as correções.. 

O desenvolvimento do projeto ocorre em ciclos, chamados de sprints, que possuem um 

tempo definido. Cada sprint é precedida por uma reunião de planejamento, onde as tarefas 

são identificadas e um compromisso, geralmente em horas, estimado para o objetivo da 

sprint é feito. Segue-se uma reunião de retrospectiva e comentários, onde o progresso é 

analisado e as lições para o próximo ciclo são identificadas. 

O método dispõe, para gerenciamento, de conceitos, chamados de artefatos, 

concretizados geralmente em documentos físicos ou virtuais: 

● Product backlog 
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○ O Product Backlog é uma lista ordenada de "requisitos" que é mantida 

por um produto/projeto. Ela abrange recursos, correções de bugs, 

requisitos não-funcionais, enfim o que precisa ser feito, a fim de 

entregar com sucesso um sistema de software. Os itens são ordenados 

pelo Product Owner com base em considerações como o risco, o valor 

do negócio, as dependências, prazos, entre outros. Esses “requisitos” 

são retratados geralmente em forma de estória (estória) em que se 

descreve o erro ou funcionalidade. 

● Sprint backlog 

○ Sprint Backlog é a lista de trabalho, retirada por prioridade do Product 

Backlog, que a equipe de desenvolvimento deve enfrentar e resolver 

durante a sprint. 

● Increment 

○ O Increment é o resultado de todas as estórias que já foram resolvidas 

na sprint atual e nas anteriores. O mesmo deve estar em estado 

funcional. 

● Burn down 

○ O Burn down chart é um gráfico apresentado publicamente mostrando o 

trabalho restante na Sprint Backlog. 
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Figura 3 - Uma amostra de um Burn Down chart para uma iteração completa, 

demonstrando esforço restante e estórias de cada um dos 21 dias de trabalho da iteração de 1 

mês [18]. 

 Para o projeto final de graduação, a utilização de uma metodologia ágil se encaixou. À 

luz do pouco tempo para definição e desenvolvimento - quatro meses - e da meta de que a 

continuidade do projeto não ficasse dependente da equipe atual, a flexibilidade e o 

“pensamento de futuras melhorias” desses métodos os tornaram os mais adequados. Em 

especial, a ideia de Increment no modelo SCRUM escolhido permite a entrega de uma 

plataforma funcional que possibilita a adição ou modificação de funcionalidades para futuros 

contribuidores. O conceito de Product Backlog também ajuda na definição de ideias para a 

plataforma e sua documentação para que possam ser implementadas futuramente. 

 O grupo se dividiu da seguinte forma: o professor Romis Attux fez o papel de Product 

Owner por ser o idealizador principal da plataforma e por ter uma relação mais próxima com 

a FEEC; o professor Eduardo Valle atuou como Scrum Master por sua prévia experiência em 

Engenharia de Software e banco de dados multimídia; o Team foi composto pelo co-orientador 

Alan Mello e pelos discentes Diego de Sousa e Murilo Travareli, cabendo a responsabilidade de 

implementação aos dois últimos. A professora Cecília Rubira supervisionou o andamento do 

trabalho, principalmente com conceitos de Engenharia de Software. 

3.2 Arquitetura de Software 

!  
A arquitetura de um software é a organização fundamental de um sistema, 

compreendida pelos seus componentes, seus relacionamentos entre si, seus relacionamentos 

com o ambiente e os princípios que guiam seu desenho e evolução. [20] 

 A fim de facilitar a especificação da arquitetura de software, alguns padrões foram 

criados. Os padrões definem um conjunto de regras de projeto que identificam tipos de 

componentes, conectores e restrições existentes para a sua composição, os quais podem ser 

usados para compor uma família de sistemas e subsistemas. Eles podem ser divididos em 

quatro categorias [21]: 

● Estrutural 

○ Um exemplo é o padrão de Camadas, em que os componentes são alocados a 

camadas que controlam a interação e cada componente se comunica com os 

das camadas vizinhas. 
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Figura 4 - Camadas, exemplo de padrão estrutural [21]. 

● Sistemas Distribuídos 

○ Um exemplo é o SOA (Software Oriented Architecture) [21] em que 

funcionalidades implementadas pelas aplicações devem ser disponibilizadas na 

forma de serviços e estes são conectados através de um "barramento de 

serviços”. 
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Figura 5 - SOA, exemplo de padrão de sistemas distribuídos [21]. 

● Sistemas Interativos 

○ Um exemplo é o MVC (Model-View-Controller) [21] que divide o sistema em: 

■ Model: define a semântica da aplicação e define seu comportamento. 

■ View: viabiliza uma apresentação visual da aplicação. 

■ Controller: gerencia as interações do usuário com os modelos e visões 

da aplicação. 

Figura 6 - MVC, exemplo de padrão de sistemas interativos [21]. 
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● Sistemas Adaptáveis 

○ Um exemplo é o Micro Kernel, que se aplica a sistemas de software que devem 

ser capazes de se adaptar às mudanças de requisitos do sistema. Ele separa um 

núcleo funcional mínimo de funcionalidade estendida e partes específicas do 

cliente. O Micro Kernel também serve como uma tomada para ligar essas 

extensões e coordenar a sua colaboração [22]. 

 

Figura 7 - Micro Kernel, exemplo de padrão de sistemas adaptáveis. [23] 

 Dentre os padrões citados acima, pareceu à equipe o mais adequado à construção da 

plataforma de memória da FEEC o de sistemas interativos. Visto que o projeto tende a 

atender muitas requisições de usuário por ser uma plataforma web, parece sensato utilizar 

um padrão como o MVC. 

3.3 Linguagem de programação 

!  
Na escolha da linguagem apropriada à plataforma, o primeiro ponto levado em 

consideração foi o padrão de arquitetura: o MVC. Por dividir o sistema em três componentes, 

cada um com suas respectivas funções, a orientação a objetos é um conceito que se adequa 

bem.  

 Dentre as linguagens que possuem esse conceito [24] e são populares no contexto de 

websites [25],  houve uma dúvida na escolha entre Java e PHP. A primeira era considerada um 
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pouco mais robusta e os alunos já a haviam utilizado em seus estágios e em disciplinas. A 

segunda era atraente por ser largamente utilizada e possuir uma grande quantidade de 

frameworks [26]. 

 Pelo desafio e para desenvolver novas habilidades, os alunos optaram pelo PHP. 

Também foi um fator decisivo o fato de o servidor de que a linguagem necessita ter baixos 

requisitos de hardware, o que aumenta a quantidade de máquinas da faculdade que podem 

ser utilizadas. 

3.4 Framework 

!  
De acordo com Fayad e Schmidt, um framework é “um conjunto de classes que 

colaboram para realizar uma responsabilidade para um domínio de um subsistema da 

aplicação”[27]. Um framework geralmente determina o fluxo de controle da aplicação e 

apresenta um conjunto de classes que facilitam o desenvolvimento. 

 A fim de agilizar o processo de programação e também possibilitar uma base mais 

documentada sobre o projeto, foi decidido buscar um framework PHP. 

Figura 8 - Comparativo de PHP frameworks [28]. 

 Da figura 8, podemos observar um comparativo dos frameworks em PHP existentes. Os 

quesitos de comparação são: 

● MVC: indica se o framework tem suporte ao padrão MVC.  

● Multiple DB's: indica o suporte a múltiplos bancos de dados sem exigir alterações 
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● ORM: indica a existência de um mapeador para registro de objetos, geralmente um 

ActiveRecord. 

● DB Objects: indica se existe a possibilidade de diversos objetos de banco de dados. 

● Templates: indica se o framework possui uma ferramenta de template pré-construída. 

● Caching: indica se existe a implementação de alguma forma de caching. 

● Validation: indica se framework tem uma ferramenta de validação ou filtro de 

componentes. 

● Ajax: indica se o framework suporta Ajax.  

● Auth Module: indica a existência de um módulo para lidar com autenticação de 

usuários. 

● Modules: indica se o framework tem outros módulos como, por exemplo, um que lide 

com PDFs. 

● EDP: programação orientada a eventos. 

 Para o caso do projeto, os quesitos importantes foram: PHP5, MVC, ORM, DB Objects, 

Templates, Validation, Ajax and Auth Module. Os primeiros – PHP5 e MVC - foram importantes 

por serem os padrões de arquitetura de software escolhidos para desenvolvimento e a 

linguagem. ORM e DB Objects foram levadas em conta por causa da orientação a objetos 

disponível no PHP. Templates foi importante para permitir que ideia da plataforma pudesse 

ser aplicada em outras faculdades mudando o design da página. Os demais pontos foram 

facilidades que ajudaram na implementação do código, como o carregamento parcial de 

dados pelo Ajax e a autenticação de usuário e validação de dados. 

 Dadas as necessidades do projeto, os frameworks mais completos e que satisfaziam as 

necessidades eram: Akelos, PHPOpenbiz, Prado, Seagull, Yii e Zend. Cabe uma justificativa de 

que, no plano de trabalho, o CakePHP foi apresentado como framework escolhido, pois, na 

época, foi indicado por programadores e a ideia da plataforma ainda não fora totalmente 

estudada. Após o levantamento das necessidades, foi percebido que o CakePHP não possuía o 

quesito Templates, e o mesmo foi descartado. 

 Numa lista dos dez melhores frameworks [28], o Yii estava em primeiro lugar, o que 

significava uma boa documentação e mais programadores para oferecer ajuda em caso de 

necessidade. Visto que os alunos não tinham experiência na linguagem, um framework com 

uma boa comunidade pareceu o mais adequado, e o Yii foi escolhido. 

 Durante o trabalho com o Yii, percebeu-se que uma de suas grandes vantagens é o 

conceito de Widget implementado na ferramenta. Um widget [29] é um componente para fins 

de apresentação: normalmente são utilizados dentro do código de uma view para gerar 

elementos complexos, porém independentes. Por exemplo, um widget pode ser utilizado para 
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renderizar um complexo calendário. Widgets adicionam melhor reutilização na interface com 

o usuário, o que foi comprovado durante a implementação do projeto. 

3.5 Ferramentas auxiliares 

!  

3.5.1 Trello 

!  
 Para registro das estórias na metodologia SCRUM e também para controle do 

desenvolvimento das sprints, o Trello foi escolhido como ferramenta. Existem alguns 

softwares proprietários que oferecem diversas funcionalidades, como o Burn Down chart da 

metodologia; no entanto, existem muitos custos atrelados a eles. No intuito de manter uma 

aplicação sem custos, uma ferramenta um pouco mais limitada foi escolhida. 

 O Trello [30] é uma ferramenta de organização utilizada para trabalho do dia-a-dia, 

para um projeto ou planos de vida. Ela se mostrou bem adequada à metodologia SCRUM e ao 

trabalho final de curso. 

  

Figura 9 - Sprint 3 sendo conduzida no Trello. 

3.5.2 XAMPP 

!  
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Para possibilitar um ambiente de desenvolvimento local e focar o trabalho na 

arquitetura de software e programação da plataforma, o XAMPP foi utilizado como ferramenta 

para gerenciar o servidor Apache que interpreta a linguagem PHP. 

 O XAMPP é um pacote livre e open source multi-plataforma web server, que consiste 

principalmente do Apache HTTP Server, banco de dados MySQL, e intérpretes para os scripts 

escritos em PHP e linguagens de programação Perl [31]. 

  

Figura 10 - Servidor Apache iniciado no XAMPP. 

3.5.3 Git 

!  
 Para controle de versionamento do código e gerência da equipe, itens fundamentais 

para o  desenvolvimento de projetos em grupo, o Git foi escolhido como ferramenta. Git é um 

sistema open-source de controle de versão distribuído [14]. 

Para hospedar o código, escolhemos o Bitbucket [32] por ser da mesma empresa que 

oferece o Sourcetree [33], um cliente gráfico para repositórios Git. 
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Figura 11 - Repositório do projeto no Bitbucket. 

  

Figura 12 - Tela do SourceTree Git Client. 
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3.5.4 Netbeans 

!  
 Uma ferramenta que auxilia no desenvolvimento de software é uma IDE (do inglês 

Integrated Development Environment ou Ambiente Integrado de Desenvolvimento). Trata-se 

de um programa de computador que reúne características e ferramentas de apoio ao 

desenvolvimento de software com o objetivo de agilizar este processo. 

 Por experiência profissional anterior com o Netbeans [34], os alunos fizeram uso desse 

programa para programação do projeto. 

  

Figura 13 - Código do projeto apresentado no Netbeans. 

3.5.5 YiiBooster 

!  
 Com o intuito de criar uma plataforma mais amigável e focar o desenvolvimento na 

lógica e modelagem da plataforma, o Bootstrap [35], um framework front-end, foi utilizado. 

O YiiBooster [36], uma extensão do Yii, adapta o Bootstrap para integrar ao framework de 

desenvolvimento do Yii. Essa extensão foi utilizada em todo o front-end da plataforma final. 

4 Desenvolvimento 
!  
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Nesta seção, será apresentado todo o desenvolvimento do projeto, as observações 

pertinentes sobre a organização do código fonte, todas as estórias definidas para o modelo 

SCRUM, a divisão das sprints, todas as implementações realizadas por cada desenvolvedor, 

incluindo decisões tomadas, e a explicação sobre a metodologia de comunicação utilizada 

pelo grupo. 

4.1 Organização do código fonte 

!  
O código está distribuído sob a licença GPL3 [37], ou seja, você pode copiar, distribuir 

e modificar o software, desde que você controle as alterações / datas em arquivos de origem 

e mantenha as modificações sob a licença GPL. Você pode distribuir seu aplicativo usando 

uma biblioteca GPL comercialmente, mas você também deve fornecer o código-fonte. O 

código pode ser obtido em: https://bitbucket.org/mtravareli/memorial_feec/src. 

A organização do código seguiu a padronização definida pelo framework Yii. 
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Figura 14: Estrutura do código fonte. 

 Como o SQLite é embutido na aplicação, optou-se por colocá-lo dentro da pasta data, 

junto com um arquivo .sql contendo todas as queries necessárias para a criação do banco de 

dados. 

 Criaram-se dois widgets para facilitar a organização: ImageView e PreviewTimeline. 

Enquanto o primeiro é utilizado para mostrar a foto de perfil, a qual é armazenada dentro da 

pasta profile em images, o segundo é responsável por apresentar um bloco na linha do tempo, 

mediante a recepção de parâmetros para correta visualização. 

 Utilizaram-se extensões externas para evitar trabalho desnecessário: o YiiBooster, 

como mencionado em 3.5, e o imageAttachment, para toda a lógica de inserção, edição e 

remoção da imagem de perfil. 
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 Como explicado em 3.2, o código segue fielmente o modelo MVC. Cada tabela do 

banco de dados possui um modelo, um controlador e suas telas. A estruturação dos 

controladores e modelos pode ser observada na imagem abaixo. 

  

Figura 15: Estrutura do código no padrão MVC. 

4.2 Estórias 

!  
Seguindo a metodologia ágil SCRUM, reuniu-se o grupo para entender como seria a 

plataforma na visão tanto do cliente quanto dos desenvolvedores, a fim de unificar as ideias 

para evitar ao máximo as discordâncias no produto final. Dessa maneira, definiram-se dois 

usuários diferentes para o sistema: o visitante, que se refere a todas as pessoas não 
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cadastradas, e o administrador, que possui todos os benefícios do visitante, além de 

privilégios para gerenciar o sistema. 

 Continuando com o processo, definiram-se todas as estórias para o desenvolvimento do 

projeto através de quatro requisitos a serem preenchidos: “como”, “o que eu quero”, “por 

quê” e “prioridade”. O “como” define o fluxo de uma determinada funcionalidade; “o que eu 

quero” representa os requisitos; o “por quê”, a justificativa de sua existência; por fim, a 

“prioridade” sua importância frente outras estórias.  

Abaixo segue todas as trinta e uma estórias criadas. 

4.2.1 Envio de uma contribuição 

!  
● Como: Através de um formulário a ser preenchido pelos visitantes com campos 

contendo informações de pessoas, ou envio de arquivos (documentos ou fotos) ou link 

de um vídeo do Youtube. As informações serão enviadas para uma página de aprovação 

aos administradores do sistema. 

● O que eu quero: Enviar informações, fotos, documentos ou vídeos para contribuir com 

a plataforma. 

● Por quê: Porque a colaboração dos visitantes é importante para o crescimento da 

plataforma. 

● Prioridade: Máxima. 

● Usuário: Visitante. 

4.2.2 Selecionar escala da linha do tempo 

!  
● Como: Através de 2 campos que conterão um calendário para o visitante selecionar as 

datas de início e fim do período que deseja. Previamente, virá a data de criação da 

faculdade e a data atual. Ao confirmar a escolha, a linha do tempo será atualizada 

com as informações cadastradas no período escolhido. 

● O que eu quero: Escolher a escala de tempo na linha da página principal. 

● Por quê: Porque gostaria de ver eventos apenas de determinadas épocas. 

● Prioridade: Média. 

● Usuário: Visitante. 

4.2.3 Visualização da linha do tempo 

!  
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● Como: Através de uma linha do tempo horizontal que mostrará as principais 

informações dentro da escolha do visitante (escala do tempo e filtro de entidades). A 

entidade aparecerá em miniatura que consiste uma pequena descrição com link para a 

página com maiores informações. 

● O que eu quero: Ver de uma maneira mais interativa as informações pertinentes sobre 

a faculdade, como uma linha do tempo com os fatos mais importantes ocorridos. 

● Por quê: Porque é um grande atrativo para os visitantes se interessarem mais pela 

história da faculdade. 

● Prioridade: Máxima. 

● Usuário: Visitante. 

4.2.4 Filtragem por entidades na linha do tempo 

!  
● Como: Através de checkboxes para selecionar os tipos de entidades que o visitante 

gostaria de ver. 

● O que eu quero: Escolher os eventos que aparecerão na linha do tempo de acordo 

com as entidades do sistema (pessoas, documentos, vídeos e fotos). 

● Por quê: Porque é uma maneira mais personalizável de mostrar as informações da 

faculdade. 

● Prioridade: Média. 

● Usuário: Visitante. 

4.2.5 Depoimentos 

!  
● Como: O visitante terá a opção de enviar um depoimento quando estiver visualizando 

uma entidade. Ao clicar na opção, um formulário para inserir seu nome, e-mail e 

comentário será aberto. Ao enviá-lo, o administrador deverá fazer a aprovação. 

Aprovado, o registro será adicionado na visualização da entidade. 

● O que eu quero: Possibilitar o envio de depoimento referente à qualquer entidade do 

sistema. 

● Por quê: Dispor de uma forma de o visitante interagir com o sistema e deixá-lo mais 

interessante. 

● Prioridade: Mínima. 

● Usuário: Visitante. 

4.2.6 Visualização "sobre a plataforma" 

!  
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● Como: Através de uma página que contém uma breve história sobre a ideia da 

plataforma e as informações sobre os responsáveis, contendo no mínimo nomes e 

emails e talvez telefones. 

● O que eu quero: Verificar as informações sobre a plataforma e o grupo que a mantém. 

● Por quê: Porque um visitante pode querer entrar em contato com os responsáveis. 

● Prioridade: Média. 

● Usuário: Visitante. 

4.2.7 Busca geral 

!  
● Como: Utilizando uma caixa que procurará em toda a plataforma as keywords 

(palavras-chave) escritas pelo usuário. 

● O que eu quero: Procurar diferentes elementos no site através de palavras-chave. 

● Por quê: Porque ajuda o usuário a encontrar determinadas informações rapidamente. 

● Prioridade: Máxima. 

● Usuário: Visitante. 

4.2.8 Visualização de vídeos 

!  
● Como: Através de uma página que conterá vídeos embutidos do Youtube. 

● O que eu quero: Ver vídeos relacionados à FEEC, tais como entrevistas com 

professores ou eventos. 

● Por quê: Porque vídeo é uma maneira mais dinâmica de apresentar certas 

informações. 

● Prioridade: Média. 

● Usuário: Visitante. 

4.2.9 Visualização de pessoas 

!  
● Como: Através de uma página que conterá todas as informações cadastradas dessa 

entidade no banco de dados, de uma maneira organizada. 

● O que eu quero: Ver as informações e contribuições das pessoas (alunos, professores e 

funcionários) que já passaram pela faculdade. 

● Por quê: Porque esta é a principal função da plataforma: poder guardar as 

contribuições de todos que frequentaram a FEEC. 

● Prioridade: Máxima. 

● Usuário: Visitante. 
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4.2.10 Visualização de documentos 

!  
● Como: Através de uma página que contenha todas as informações dessa entidade 

registradas no banco de dados do sistema. 

● O que eu quero: Ver a cópia digital e/ou informações de documentos relacionados à 

faculdade. 

● Por quê: Porque disponibilizar os documentos históricos ajuda a preservar a memória 

da FEEC. 

● Prioridade: Média. 

● Usuário: Visitante. 

4.2.11 Visualização de fotos 

!  
● Como: Através de uma página que conterá diversas fotos organizadas através de tags. 

● O que eu quero: Ver fotos relacionadas à história da FEEC. 

● Por quê: Porque a fotografia é uma das melhores maneiras de registrar um evento 

ocorrido. 

● Prioridade: Média. 

● Usuário: Visitante. 

4.2.12 Listagem 

!  
● Como: Através de um menu, será possível escolher qual(is) tipo(s) de entidade deseja-

se listar e uma página abrirá. Nessa página haverá uma lista, possivelmente em ordem 

alfabética, de todos os itens com o filtro selecionado. 

● O que eu quero: Possibilitar uma visualização de todos os cadastros de determinadas 

entidades. 

● Por quê: Ter uma fácil visualização de quantos cadastros existem no banco e prover 

outra forma de pesquisar determinada entidade. 

● Prioridade: Máxima. 

● Usuário: Visitante. 

4.2.13 Sugestões de campos/erros 

!  
● Como: Através de um link no canto de cada página, redirecionando para uma página 

com um formulário (com o link já preenchido automaticamente) e um campo para 

descrever a sugestão ou erro encontrado. 
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● O que eu quero: Reportar erros encontrados e melhorias em campos de entidades. 

● Por quê: Porque a contribuição dos visitantes é fundamental para o crescimento da 

plataforma. 

● Prioridade: Média. 

● Usuário: Visitante. 

4.2.14 Aprovação de contribuições 

!  
● Como: Através de uma página, somente acessada pelos administradores do sistema 

(utilizando login e senha), em que estará presente a contribuição do usuário já no 

formato da página de cadastro, com os campos preenchidos e podendo ser alterados. 

Após a confirmação, será criada uma nova página com este registro. 

● O que eu quero: Um meio de avaliar e aprovar as contribuições que foram feitas por 

visitantes da página a fim de evitar cadastros indevidos. 

● Por quê: Porque a ajuda dos visitantes facilita os administradores a aumentar a 

quantidade de informações da plataforma. A página de aprovação ajuda na 

organização do sistema. 

● Prioridade: Máxima. 

● Usuário: Administrador. 

4.2.15 Edição de pessoas (alunos, professores ou funcionários) 

!  
● Como: Através de uma página, somente acessada pelos administradores do sistema 

(utilizando login e senha), com os campos do formulário já preenchidos por 

informações anteriormente cadastradas. Estes campos podem ser alterados, sendo as 

novas informações salvas após um clique em um botão de confirmação. Também 

haverá na página a opção de deletar o registro do banco. 

● O que eu quero: Poder editar as informações cadastradas para os professores, 

funcionários e alunos. 

● Por quê: Porque alguns motivos trazem a necessidade de alterar algumas informações: 

mudanças com o passar do tempo, erro no cadastro, remoção de registros não 

utilizados, acréscimo de novos campos. 

● Prioridade: Máxima. 

● Usuário: Administrador. 

4.2.16 Edição de documentos 

!  
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● Como: Através de uma página, somente acessada pelos administradores do sistema 

(utilizando login e senha), com os campos do formulário já preenchidos por 

informações anteriormente cadastradas. Estes campos podem ser alterados, sendo as 

novas informações salvas após um clique em um botão de confirmação. Também 

haverá na página a opção de deletar o registro do banco. 

● O que eu quero: Poder editar as informações cadastradas para os professores, 

funcionários e alunos. 

● Por quê: Porque alguns motivos trazem a necessidade de alterar algumas informações: 

mudanças com o passar do tempo, erro no cadastro, remoção de registros não 

utilizados, acréscimo de novos campos. 

● Prioridade: Máxima. 

● Usuário: Administrador. 

4.2.17 Edição de fotos 

!  
● Como: Através de uma página, somente acessada pelos administradores do sistema 

(utilizando login e senha), com os campos do formulário já preenchidos por 

informações anteriormente cadastradas. Estes campos podem ser alterados, salvando 

as novas informações após clicar em um botão de confirmação. Também existirá na 

página a opção de deletar o registro do banco. 

● O que eu quero: Poder editar as informações cadastradas para as fotos. 

● Por quê: Porque alguns motivos trazem a necessidade de alterar algumas informações: 

mudanças com o passar do tempo, erro no cadastro, remoção de registros não 

utilizados, acréscimo de novos campos. 

● Prioridade: Média. 

● Usuário: Administrador. 

4.2.18 Edição de vídeos 

!  
● Como: Através de uma página, somente acessada pelos administradores do sistema 

(utilizando login e senha), com os campos do formulário já preenchidos por 

informações anteriormente cadastradas. Estes campos podem ser alterados, salvando 

as novas informações após clicar em um botão de confirmação. Também existirá na 

página a opção de deletar o registro do banco. 

● O que eu quero: Poder editar as informações cadastradas para os vídeos. 
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● Por quê: Porque alguns motivos trazem a necessidade de alterar algumas informações: 

mudanças com o passar do tempo, erro no cadastro, remoção de registros não 

utilizados, acréscimo de novos campos. 

● Prioridade: Média. 

● Usuário: Administrador. 

4.2.19 Tags/Links 

!  
● Como: Através de um sistema de tags/links em que, durante o cadastro de uma 

entidade, possa-se adicionar entidades relacionadas. Um campo a mais no cadastro 

possibilitaria a descrição de uma etiqueta que referenciaria alguma outra entidade.  

● O que eu quero: Criar caminhos de acesso entre diversas entidades do sistema. Por 

exemplo, em um documento gostaria de consultar os autores através de um link que 

abrisse a página do aluno/professor autor. 

● Por quê: Facilitar a navegação do usuário pelo sistema e possiblitar a correlação entre 

as entidades. 

● Prioridade: Mínima. 

● Usuário: Administrador. 

4.2.20 Cadastro de administrador 

!  
● Como: Através de um formulário com nome de usuário, senha, e-mail (da faculdade ou 

universidade) e uma caixa de seleção de permissões que definem um administrador. 

● O que eu quero: O administrador poderá cadastrar outros administradores. O papel de 

um administrador é cadastrar/editar/remover qualquer entidade e também aprovar 

inclusões.  

● Por quê: A fim de possibilitar a adição/edição/remoção de novos cadastros por várias 

pessoas e manter um controle dos dados. 

● Prioridade: Máxima. 

● Usuário: Administrador. 

4.2.21 Login 

!  
● Como: Um espaço para login e senha deve ser disponiblizado, possivelmente com um 

escrito "Acesso restrito". 
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● O que eu quero: O administrador logará em uma área privada, onde terá acesso às 

funcionalidade de adição/edição/remoção/aprovação/revisão de acordo com suas 

permissões. 

● Por quê: Os dados disponibilizados na plataforma precisam ser alterados/incluídos 

conforme o tempo. A melhor maneira de possibilitar isso é deixar uma fácil plataforma 

para que as pessoas responsáveis e adeptas da ideia possam gerenciar o sistema. 

● Prioridade: Máxima. 

● Usuário: Administrador. 

4.2.22 Cadastro de vídeos 

!  
● Como: Um formulário com nome, data, link do Youtube, legenda do vídeo e 

prioridade. 

● O que eu quero: Um link do Youtube que possa ser registrado no sistema com um 

nome e legenda. 

● Por quê: Os vídeos retratam momentos históricos de forma imparcial, além de 

possiblitar uma "vivência" do evento. 

● Prioridade: Média. 

● Usuário: Administrador. 

4.2.23 Cadastro de alunos 

!  
● Como: Um formulário para preenchimento dos campos: nome, foto, contato, apelido, 

curso, turma, entidades acadêmicas que participou, carreira (breve resumo após 

formação), campo livre para observações e prioridade. 

● O que eu quero: Um registro dos alunos que passaram pela faculdade. O registro deve 

conter dados básicos do aluno, principalmente seu curso e turma. 

● Por quê: Os alunos contribuem para a fama da faculdade pois eles carregam sua 

formação em sua carreira. Ter um histórico é benéfico para saber o perfil dos alunos e 

entender o ponto em que a faculdade se encontra. 

● Prioridade: Máxima. 

● Usuário: Administrador. 

4.2.24 Cadastro de professores 

!  
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● Como: Um formulário para preenchimento dos campos: nome, foto, contato, apelido, 

curso, turma, entidades acadêmicas que participou, carreira (breve resumo após 

formação), campo livre para observações e prioridade. 

● O que eu quero: Um registro dos alunos que passaram pela faculdade. O registro deve 

conter dados básicos do aluno, principalmente seu curso e turma. 

● Por quê: Os alunos contribuem para a fama da faculdade pois eles carregam sua 

formação em sua carreira. Ter um histórico é benéfico para saber o perfil dos alunos e 

entender o ponto em que a faculdade se encontra. 

● Prioridade: Máxima. 

● Usuário: Administrador. 

4.2.25 Cadastro de funcionários 

!  
● Como: Um formulário para preenchimento dos campos: nome, formação acadêmica, 

foto, data de início, data de término quando houver, contato, área de trabalho, 

carreira, observações pertinentes e prioridade. 

● O que eu quero: Um registro dos funcionários da faculdade onde se consiga obter 

informações de suas funções. 

● Por quê: Os funcionários mantêm uma estrutura propícia ao estudo e progresso 

científico. A contribuição deles para a faculdade deve ser registrada. 

● Prioridade: Máxima. 

● Usuário: Administrador. 

4.2.26 Cadastro de documentos 

!  
● Como: Um formulário para preencher os campos: título, resumo, autores, data, 

catalogação física (campo que indica uma localidade física para encontro do material), 

possibilidade de envio de cópia digital e prioridade. 

● O que eu quero: Um registro para fácil pesquisa e acesso de documentos. Esses 

documentos podem ser científicos, processuais, regulativos ou inaugurais. 

● Por quê: Consulta de documentos sempre é bem-vinda. Um sistema de catalogação em 

que se possa obter uma cópia digital ou facilmente encontrá-lo fisicamente ajuda 

futuras consultas. 

● Prioridade: Média. 
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● Usuário: Administrador. 

4.2.27 Cadastro de fotos 

!  
● Como: Um formulário para preencher os campos: título, legenda, data, álbum 

(previamente definido), o envio da imagem (obrigatoriamente) e prioridade. 

● O que eu quero: Fotos da fundação da faculdade, eventos e pessoas. Uma forma fácil 

de registrá-las e buscá-las no sistema. 

● Por quê: As memórias fotográficas retratam de forma visual momentos históricos da 

faculdade, principalmente no tempo que vídeo era escasso. 

● Prioridade: Média. 

● Usuário: Administrador. 

4.2.28 Cadastro de departamentos acadêmicos 

!  
● Como: Um formulário para preencher os campos: nome, área de estudo, integrantes. 

● O que eu quero:  Descrever os departamentos acadêmicos que compõem a faculdade 

e suas definições e áreas de estudo. 

● Por quê: Manter um histórico de quais departamentos existiram na faculdade e 

possibilitar o conhecimento de visitantes. 

● Prioridade: Mínima. 

● Usuário: Administrador. 

4.2.29 Cadastro de entidades acadêmicas 

!  
● Como: Através de um formulário preencher os campos: nome, tipo de entidade, alunos 

que participaram ou participam. 

● O que eu quero: Relacionar as entidades acadêmicas que fazem parte da faculdade 

(centro acadêmico, atlética, empresa júnior) e suas definições. 

● Por quê: As entidades proporcionam atividades extra-curriculares para os alunos. 

Registrá-la ajuda os visitantes a conhecê-las e proporciona a novos alunos a escolha 

consciente de onde participar. 

● Prioridade: Mínima. 

● Usuário: Administrador. 

4.2.30 Filtragem por prioridade na linha do tempo 
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!  
● Como: Através de uma barra de filtragem na página da linha do tempo com os valores 

pré determinados (1, 2 ou 3). 

● O que eu quero: Escolher os eventos que aparecerão na linha do tempo de acordo 

com uma escada de valores 1, 2 ou 3, sendo 3 a prioridade máxima e 1 a mínima. 

● Por quê: Porque, quando a escala de tempo for grande, haverá uma concorrência dos 

eventos para aparecerem na linha do tempo, sendo necessária a filtragem por 

prioridade. 

● Prioridade: Média. 

● Usuário: Administrador. 

4.2.31 Cadastro de eventos 

!  
● Como: Através de um formulário preencher os campos: data, prioridade, descrição. 

Pode ter um campo para vincular a pessoas e/ou outras entidades como documentos, 

vídeos, fotos e notícias. 

● O que eu quero: Fatos que ocorreram na história da faculdade teriam uma data, uma 

prioridade e alguns campos de descrição, podendo estar vinculado a pessoas e outras 

entidades. Documentos, vídeos, fotos e notícias poderiam estar ligados a esses 

"eventos". 

● Por quê: Mais coerente com a visão de linha do tempo e facilitaria a navegação entre 

artefatos ligados a determinados fatos. Também permitiria que a linha do tempo 

ficasse mais limpa. 

● Prioridade: Mínima. 

● Usuário: Administrador. 

4.3 Sprints 

!  
 Seguindo a metodologia ágil, o grupo se reuniu para planejar a evolução da 

plataforma. Visto que havia dois meses para o desenvolvimento do software, decidiu-se criar 

cinco sprints, cada uma com dez dias de duração, e deixar dez dias para eventuais correções 

de bugs e fatores adicionais. No fim, foi possível utilizar o tempo extra para implementar 

melhorias. 

 Através das prioridades de cada estória, combinou-se que, durante o projeto de 

graduação, seriam implementadas todas as tarefas com prioridade máxima e metade das 

tarefas com prioridade média. Ficou como extra a realização das demais estórias. 
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 Ao término de cada iteração, houve uma reunião para mostrar o andamento do 

projeto, assim como debater os pontos positivos e negativos encontrados no processo. A 

seguir, é feito um detalhamento do desenvolvimento de cada sprint especificamente. 

4.3.1 Sprint 1 

!  
 Inicialmente, fez-se o modelo do banco de dados para que fosse possível a realização 

das três estórias: Cadastro de Professores, Cadastro de Alunos e Cadastro de Funcionários. O 

motivo de começar pelos dados se deu pela facilidade na inserção das entidades, 

possibilitando visualizar e desenvolver todas as outras funcionalidades, as quais são 

dependentes do banco de dados. As decisões foram tomadas em conjunto por ambos os 

alunos. 
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Figura 16 - Diagrama de classes para representarem os dados. 

Como se pode perceber, o modelo está estruturado na segregação das entidades 

Alunos, Funcionários e Professores, o que possibilita a uma pessoa ser mais de uma entidade 

ao mesmo tempo. É obrigatório no cadastro que uma pessoa seja ao menos um dos três 

modelos de dados, uma vez que a plataforma exige que sejam cadastradas pessoas 

relacionadas à faculdade. Este modelo facilita a manutenção do código, sendo que, seguindo 

o MVC, cada entidade possui o seu controlador, modelo e visualizações. Outra vantagem deste 

banco de dados é a fácil evolução do sistema, pois é possível criar uma nova entidade 

separada e ligá-la à pessoa sem prejudicar as demais. Um exemplo disso é o próprio 
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depoimento ligado a uma pessoa, que será explicado na sprint extra. Cabe ressaltar também 

o registro da classe de usuários no banco conforme a figura. 

Os cadastros foram feitos com bastante coerência e cuidado pelos programadores, além de 

ter havido uma verificação  dos dados entrados pelo administrador, o único com acesso a estas 

funcionalidades. Para manter a consistência, foi implementada uma transação para a inserção 

no banco de dados. Somente é aceita a transação caso todas as tabelas sejam preenchidas 

corretamente. Em caso de falha, um roll back é executado. 

4.3.2 Sprint 2 

!  
 Nesta segunda etapa, priorizaram-se a visualização e alteração dos dados estipulados 

anteriormente. Acredita-se que seja importante apresentar a interface neste ponto para que 

o cliente possa opinar ainda no início do desenvolvimento, evitando assim algumas grandes 

mudanças estruturais. Essa sprint foi a que teve maior contato entre os desenvolvedores e o 

cliente. 

 O aluno Diego implementou as estórias de Visualização de Pessoas e Busca Geral. A 

interface da visualização de pessoas foi planejada de modo a enfatizar a carreira e as 

contribuições para a faculdade, motivos principais de todo o projeto. Outro fator importante 

é o resumo do perfil apresentado, para que todos os visitantes tomem conhecimento geral de 

quem é a pessoa. A busca geral é realizada sobre todos os campos de todas as entidades 

relacionadas à pessoa, assim é possível encontrar diversas informações cadastradas, trazendo 

uma maior facilidade aos visitantes. 

 O aluno Murilo ficou responsável pela Edição e Listagem de Pessoas. A edição foi coesa 

com o cadastro, pois utilizou da mesma interface para manter o padrão. Todos os campos são 

editáveis, incluindo a foto de perfil, além de existir a possibilidade de habilitar ou desabilitar 

as especificações de pessoas, sempre verificando se ao menos uma está habilitada. Assim 

como no cadastro, se um campo obrigatório não for preenchido, um alerta é exibido para o 

administrador. A interface de listagem foi desenvolvida com o intuito de facilitar a 

visualização geral dos dados, ajudando os visitantes a encontrar grupos de pessoas com 

mesmas características. 

4.3.3 Sprint 3 

!  
A terceira sprint inteira foi dedicada à visualização da linha do tempo devido à sua 

grande complexidade. Ambos os desenvolvedores participaram ativamente da elaboração e 

implementação desta funcionalidade. 
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A ideia era mostrar de uma maneira dinâmica diversos eventos relacionados à 

faculdade a fim de atrair os visitantes logo na página inicial. A linha do tempo foi 

desenvolvida pensando na evolução do sistema e é possível incrementá-la facilmente 

adicionando novos eventos. A princípio decidiu-se utilizar os dados existentes para mostrar os 

seguintes eventos: entrada, saída e falecimento de alunos, funcionários e professores, e novos 

depoimentos enviados. No futuro a intenção é também mostrar atividades realizadas pelas 

entidades acadêmicas, contribuições de pessoas para a faculdade e eventos da própria FEEC. 

O discente Murilo implementou a obtenção e tratamento dos dados. O visitante define 

a data inicial e final que gostaria de consultar e ao clicar em “visualizar” é feita uma consulta 

no banco de dados. Essa consulta coleta todas as pessoas que possuem as datas mencionadas 

anteriormente dentro da escala selecionada, além dos depoimentos enviados. Após a 

obtenção, é feito um ordenamento através das prioridades para que eventos relevantes 

apareçam com mais frequência. Por fim, se houver mais de cinquenta atividades 

selecionadas, algumas serão descartadas para não prejudicar a interface. 

O discente Diego ficou responsável por apresentar os eventos na linha do tempo, 

desenvolvendo a interface geral da página e os blocos das diferentes atividades. O desafio 

ficou por conta de tratar os diferentes eventos para que se apresentassem de maneira 

atraente. Também foi aperfeiçoada a opção de zoom, como ideia do professor Eduardo Valle. 

Em cada evento, é possível tanto clicar para ver as informações detalhadas da pessoa como 

visualizar todos os eventos acontecidos em datas próximas, mais especificamente, um ano 

antes até um ano depois. 

4.3.4 Sprint 4 

!  
 Uma das maneiras de fazer com que o projeto evolua é a contribuição da comunidade. 

Visando este objetivo, essa sprint foi focada em desenvolver uma funcionalidade para que 

seja possível o envio de contribuições pelos visitantes. 

 Após uma reunião com o grupo, chegou-se à conclusão de que a ajuda dos visitantes 

seria fundamental, porém com uma moderação dos administradores para que os dados 

pudessem ser validados e o projeto mantivesse toda a corretude. Dessa maneira, o discente 

Diego criou novas entidades no banco de dados para salvar todas as pessoas enviadas por 

visitantes do sistema, seguindo a mesma lógica dos cadastros feitos na sprint 1. 

 O discente Murilo fez uma página para os administradores gerenciarem as 

contribuições, na qual os mesmos pudessem remover, editar ou aceitar a ajuda dos usuários. 

Em caso afirmativo, os dados são deletados das novas tabelas espelho do banco e são 

inseridos nas entidades Pessoa, Aluno, Funcionário e Professor. 
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4.3.5 Sprint 5 

!  
Para finalizar um fluxo inteiro do sistema, definiu-se que na sprint 5 fosse feito o 

sistema de login e cadastro dos administradores. Toda a alteração dos dados é feita por um 

administrador. O sistema é entregue com apenas um administrador padrão, que pode entrar 

no sistema para cadastrar outros administradores. Toda essa lógica de permissão em 

determinadas funcionalidades e gerenciamento das opções foi feita pelo desenvolvedor Diego. 

Nesta sprint, também decidiu-se testar e corrigir bugs encontrados. Alguns dos bugs 

apresentados e corrigidos pelo discente Murilo foram: alguns links quebrados, erro na 

filtragem de datas da linha do tempo e problemas na visualização de datas no perfil das 

pessoas. 

4.3.6 Sprint Extra 

!  
Após o sistema estar funcionando corretamente com todas as estórias propostas, 

resolveu-se incrementá-lo com a visualização “sobre a plataforma”, uma página explicando o 

projeto e as pessoas envolvidas, e com um sistema de depoimentos, como ideia do professor 

Romis Attux. 

Uma das idealizações do projeto previa um sistema para que pessoas pudessem enviar 

depoimentos para alunos, funcionários e professores como forma de agradecimento por suas 

contribuições com a faculdade. Desenvolveu-se então uma funcionalidade que permite 

qualquer visitante escrever uma mensagem para uma determinada pessoa. A mensagem é 

mostrada no sistema de gerenciamento dos administradores para aceitação ou reprovação. 

Em caso afirmativo, a mensagem é mostrada na página de perfil da pessoa, podendo ser 

deletada a qualquer momento pelos administradores. A moderação se torna essencial para 

evitar depoimentos constrangedores. 

Com o fim dessa sprint, encerrou-se o desenvolvimento do projeto. 

4.4 Comunicação durante o desenvolvimento 

!  
Inicialmente, em julho, houve reuniões semanais para discutir ideias com os 

orientadores. Antes de se começar a programar, definiu-se todo o planejamento do semestre. 

Após a consolidação das ideias, fez-se um esboço de algumas telas, a seguir, para facilitar a 

extração de requisitos e definir as estórias. 
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Figura 17 - Esboço para visualização de uma pessoa. 

  

Figura 18 - Esboço para filtros de uma entidade. 
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Figura 19 - Esboço para opção de busca. 

  

Figura 20 - Esboço para envio de contribuição. 
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Figura 21 - Esboço para visualização de um documento. 

  

Figura 22 - Esboço para visualização de uma imagem. 
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Figura 23 - Esboço para visualização da história da faculdade. 

  

Figura 24 - Esboço para visualização da linha do tempo. 
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Figura 25 - Esboço para apresentação da ferramenta. 

  

Figura 26 - Esboço para visualização de um vídeo. 
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 Devido à dificuldade de promover encontros diários, por conta dos diferentes horários, 

criou-se um grupo de e-mail com os stakeholders para facilitar a comunicação. Resolveu-se 

também usá-lo para discutir o andamento da plataforma, sendo enviados diariamente e-mails 

sobre o desenvolvimento. 

 Além da comunicação digital, realizaram-se reuniões presenciais ao término de cada 

sprint, o que foi fundamental para a convergência de opiniões dos diferentes pontos de vista 

do sistema. Durante todo o projeto, houve bastante interação entre os integrantes do grupo. 

5 Resultados 
!  

Após o desenvolvimento do projeto, diversos resultados foram alcançados. Abaixo é 

apresentada a aplicação final por meio de visualizações de suas funcionalidades e as 

limitações do sistema. 

5.1 Aplicação 

!  
 A solução, composta de um conjunto de métodos e ferramentas, resultante de todo o 

desenvolvimento pode ser dividida em três pontos: linha do tempo, funcionalidades para 

visitantes e gerenciamento de administradores. 

  

Figura 27 - Visão da linha do tempo. 
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 Pela figura 27, pode-se notar a linha do tempo com seus eventos: saída de pessoas em 

vermelho, depoimentos em amarelo e entrada de pessoas em verde. 

  

Figura 28 - Visualização de todas as pessoas cadastradas na plataforma. 
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Figura 29 - Visualização de todos os alunos cadastrados na plataforma. 

 

Figura 30 - Visualização de todos os funcionários cadastrados na plataforma. 
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Figura 31 - Visualização de todos os professores cadastrados na plataforma. 

 

Figura 32 - Página explicativa sobre a ideia da plataforma. 
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Figura 33 - Página para envio de contribuição por visitantes. 

 

Figura 34 - Página para envio de contribuição sobre informações de uma pessoa. 
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Figura 35 - Página para entrar em contato com a equipe administrativa. 

  

Figura 36 - Página para busca de entidades no banco. 

 As figuras de 28 a 36 indicam formas de o visitante interagir com a plataforma, seja 

visualizando as pessoas no sistema ou contribuindo com dados. 
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Figura 37 - Login para usuários administrativos. 

  

Figura 38 - Tela para administração de pessoas cadastradas. 
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Figura 39 - Tela para administração de usuários cadastrados. 

  

Figura 40 - Tela para administração de contribuições enviadas por usuários. 
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Figura 41 - Tela para adicionar uma pessoa por um usuário administrativo. 

  

Figura 42 - Visão de uma pessoa por um usuário administrativo. 
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 Pelas figuras 37 a 42, observa-se telas de uso administrativo onde é possível adicionar, 

editar ou deletar registros do banco. Cabe ressaltar a tela da figura 42 que, na visão de um 

visitante, apenas altera as operações no canto direito superior que são desabilitadas. 

5.2 Limitações do software 

!  
 A plataforma conta com algumas limitações que prejudicam a usabilidade do site e 

que, por motivos de tempo e falta de estrutura, não foram possíveis de se contornar. Abaixo 

seguem alguns tópicos com pontos que devem sofrer alterações para que se facilite a 

evolução do software. 

5.2.1 Banco de dados SQLite 

!  
 Por falta de um servidor para hospedar o projeto, decidiu-se utilizar o banco SQLite, 

que, por ser embutido na aplicação, facilita o desenvolvimento e testes. Apesar da 

praticidade desta ferramenta, ela não é adequada para ser usada em produção, pois não há 

grande robustez e otimização.  

Acredita-se que, quando se definir o servidor para usar em produção, pense-se em 

utilizar uma ferramenta que suporte melhor um maior número de conexões e que seja mais 

segura. A vantagem é que se criou um arquivo com as queries em SQL, facilitando a mudança 

de banco de dados. 

5.2.2 Página fale conosco 

!  
 Criou-se uma página para que seja possível aos visitantes enviarem e-mails aos 

organizadores da plataforma com sugestões. Porém, como ainda não há um e-mail oficial 

disponível, esta funcionalidade está prejudicada. Há a opção de definir um e-mail e 

configurar o servidor para que aumente ainda mais a contribuição dos usuários ou então 

desabilitar este meio de comunicação. 

5.2.3 Limitação na quantidade de especializações de cada pessoa 

!  
 A maior limitação encontrada no sistema é a incapacidade de uma pessoa ser mais de 

uma entidade do mesmo tipo; por exemplo, se um aluno se graduou em dois cursos diferentes 

da mesma faculdade, ele não poderá ter a data de entrada e saída de cada curso, apenas uma 

data geral para ambos os cursos. 
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 Inicialmente era previsto uma pessoa ser um aluno, funcionário ou professor apenas. 

Após um levantamento do co-orientador Alan Mello, percebeu-se que uma pessoa poderia ser 

as três entidades ao mesmo tempo. Este problema foi contornado corretamente, porém não é 

possível ser mais de uma vez aluno, funcionário ou professor. 

 Apesar de o banco de dados prever essa questão, uma vez que a relação entre as 

entidades Pessoa e Aluno, Funcionário e Professor ser de “um para n”, a complexidade do 

código para tratar estes casos aumentaria demais e não houve tempo disponível para 

implementação. 

 Mesmo sendo poucos os casos em que esta situação ocorre, e apesar de ser possível o 

seu contorno ao preencher os dados de ambas as especializações com vírgula, é interessante 

analisar os impactos e melhorar o sistema para aceitar com maior naturalidade essa questão. 

5.3 Tutorial de instalação 

!  
 Esse breve tutorial tem a missão de deixar claro como instalar a plataforma e deixá-la 

pronta para uso. 

5.3.1 Requisitos 

!  
 Para a instalação da plataforma, será necessário: 

● Um servidor web com suporte para PHP. 

● O código fonte disponível em: https://bitbucket.org/mtravareli/

memorial_feec/src 

● SQLiteStudio [38] 

5.3.2 Instalação 

!  
 Primeiramente, acesse a pasta memorial_feec/protected/data/ e execute a query 

memorial_feec.sql para geração do banco de dados com o SQLiteStudio. 

 No servidor web, copie o código fonte para a pasta destinada a aplicação. 

 Pronto, agora é só verificar a url da plataforma em algum browser.  

Para acesso ao sistema de administração utilize login/senha como admin/admin. É 

recomendado que este usuário seja deletado após a criação de um novo. Com o acesso do 

administrador, é possível aceitar, editar ou remover todas as contribuições dos visitantes - 

inclusive depoimentos - e gerenciar todos os dados do banco de uma maneira usual. 
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6 Discussão 
!  
 Abaixo se encontra uma discussão mais detalhada de alguns tópicos interessantes que 

merecem destaque, principalmente para a evolução do sistema. Durante a etapa de 

elaboração das sprints, surgiram muitas atividades que tornariam o website bastante 

completo, porém devido ao pouco tempo de desenvolvimento, algumas ficaram especificadas 

para um acréscimo futuro. Após grande parte do sistema estar pronta, surgiram novas ideias 

que podem ser acatadas para melhorar ainda mais a plataforma. 

 É importante mencionar a relação entre as disciplinas ministradas durante o curso de 

Engenharia de Computação e o projeto, que visa utilizar o conhecimento aprendido para 

consolidar e aprofundar a formação do futuro profissional. É possível mesmo destacar algumas 

matérias que se sobressaíram para a formação completa dos alunos. 

6.1 Estórias a serem implementadas no futuro 

!  
Devido ao pouco tempo de desenvolvimento do projeto, algumas estórias elaboradas 

ficaram no Backlog para que futuros programadores pudessem implementá-las. Acredita-se 

que essas tarefas são importantes para que o sistema fique completo e cumpra totalmente o 

objetivo inicial. 

A principal ideia a ser feita é a de cadastro, edição, catalogação e visualização de 

documentos referentes à faculdade. Trazer os documentos para o meio digital aumenta o 

interesse de todas as pessoas relacionadas à FEEC. Contar a rica história através de 

documentos é bastante relevante. 

Outro conjunto de estórias que podem ser utilizadas é a de cadastro, edição e 

visualização de fotos e vídeos. Ambas as mídias podem ser muito exploradas tanto na linha do 

tempo quanto em galerias específicas, inclusive com uma conta no Youtube. 

As entidades acadêmicas também devem ser utilizadas na plataforma para agregar 

valor à comunidade e aumentar o interesse dos alunos em conhecer e participar dessas 

instituições importantes para a formação acadêmica. 

 A seguir, elencam-se todas as estórias criadas e que ainda não foram implementadas: 

● Filtragem por Entidades na Linha do Tempo (4.2.4) 

● Visualização de Vídeos (4.2.8) 

● Visualização de Documentos (4.2.10) 

● Visualização de Fotos (4.2.11) 

● Sugestões de Campos/erros (4.2.13) 
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● Edição de Documentos (4.2.16) 

● Edição de Fotos (4.2.17) 

● Edição de Vídeos (4.2.18) 

● Tags/Links (4.2.19) 

● Cadastro de Vídeos (4.2.22) 

● Cadastro de Documentos (4.2.26) 

● Cadastro de Fotos (4.2.27) 

● Cadastro de Entidades Acadêmicas (4.2.28) 

● Cadastro de Departamentos Acadêmicos (4.2.29) 

● Cadastro de Eventos (4.2.31) 

6.2 Ideias futuras 

!  
 No fim do projeto, surgiram ideias que podem ser utilizadas para a evolução do 

sistema como um todo. Abaixo segue uma lista com alguns caminhos que o projeto pode 

seguir para se tornar ainda mais atrativo. 

6.2.1 Novas visualização da linha do tempo 

!  
 O professor Eduardo Valle, especialista nas temáticas de armazenamento de 

informações e bancos de dados multimídia, sugeriu criar outras formas de visualização da 

linha do tempo. Uma ideia bastante relevante é construir uma interface para mostrar os 

períodos em que diferentes pessoas conviveram com a faculdade, como no exemplo abaixo, 

em que mostra o convívio de diferentes espécies de dinossauros durante alguns períodos. 
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 Figura 43 : Imagem de uma linha do tempo baseada em períodos de convivência [39]. 

6.2.2 Multidisciplinaridade 

!  

  Algo bastante válido para incrementar o sistema é agregar pessoas de diferentes 

áreas, aprimorando conhecimento em assuntos não tratados atualmente. A ajuda de um web 

designer é fundamental para deixar a interface mais atraente. Pessoas com especializações 

em linguística ou jornalistas podem aprimorar os textos e criar uma introdução eficiente para 

o site. 

6.2.3 Acervo Físico 

!  
 Uma ideia muito interessante que deverá ser acrescentada ao projeto, e que foge do 

escopo dos desenvolvedores, é criar um acervo físico com fotos, vídeos e documentos 

relacionados à faculdade. Um evento para disponibilizar todo o material pode atrair a atenção 

dos visitantes. 

6.2.4 Generalização para outras faculdades 

!  
 A vantagem do sistema implementado é a facilidade de uso por demais faculdades, 

tanto da Unicamp como de outras universidades. O projeto visa essa evolução, e, portanto, o 

código é aberto e adequadamente estruturado para ser aproveitado por diversas instituições, 
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além de estar em linguagem universal. É recomendado o uso da plataforma por todos que 

estejam interessados. 

6.3 Principais disciplinas utilizadas 

!  
 A seguir, as disciplinas do curso de Engenharia de Computação da Unicamp mais 

utilizadas durante o desenvolvimento da plataforma. A área que mais ajudou para todo o 

planejamento do sistema foi a de Engenharia de Software, enquanto as matérias de 

programação ofereceram uma base sólida para a implementação das atividades propostas. 

6.3.1 Algoritmos e Programação de Computadores 

!  
Como disciplina base do curso, é fundamental para a construção de todo o 

conhecimento em computação. Os conceitos aprendidos nesta matéria são utilizados tanto 

durante o curso como também nas atividades do projeto de graduação. 

6.3.2 Paradigmas de Programação 

!  
Foi o primeiro contato dos alunos com os conceitos de programação orientada a 

objetos. Esta disciplina ajudou na visualização de diferentes formas de se desenvolver um 

sistema e despertou o grande interesse em orientação a objetos, sendo atualmente a maior 

base de conhecimento técnico de ambos. 

6.3.3 Programação Orientada a Objetos 

!  
O aluno Murilo se especializou em orientação a objetos ao cursar a disciplina como 

eletiva. O aprofundamento nas linguagens Java e Python e os novos conceitos aprendidos 

foram bastante úteis para definir o modelo utilizado no projeto. 

6.3.4 Introdução a Engenharia de Software 

!  
Acredita-se que seja uma das disciplinas mais importantes para o curso de Engenharia 

de Computação, pois capacita os alunos a desenvolver e gerenciar um projeto de software. Os 

conceitos estudados, principalmente o MVC e o SCRUM, foram bastante utilizados durante 

todo o projeto e propiciaram um desenvolvimento rápido da plataforma e consistente com os 

anseios dos clientes. 
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6.3.5 Banco de Dados 

!  
Disciplina que, além de apresentar a linguagem SQL, ajudou principalmente na 

elaboração do modelo de banco de dados. Utilizou-se na plataforma principalmente o modelo 

de entidade-relacionamento e transações mais complexas. 

7 Conclusões 
!  
 O projeto se mostrou interessante desde o princípio. A oportunidade de trabalhar em 

equipe para desenvolver um sistema por inteiro, que ajudasse a faculdade e que consolidasse 

os conhecimentos adquiridos durante a graduação, foi aproveitada com grande entusiasmo. 

 Foi possível aplicar uma metodologia de desenvolvimento que vem sendo utilizada 

cada vez mais no mercado, uma linguagem de programação bastante difundida e um 

framework sólido. O SCRUM, PHP e o Yii trouxeram uma série de benefícios que facilitaram a 

implementação do website em tão pouco tempo. 

 As reuniões e a comunicação via e-mail com o grupo aproximaram o projeto do mundo 

corporativo. Os orientadores se tornaram verdadeiros clientes, enquanto os alunos os 

gerentes e desenvolvedores da plataforma. 

 Apesar do pouco tempo disponível para a elaboração e implementação do projeto, o 

resultado final foi bastante satisfatório, pois cumpriu com a proposta. Já é possível utilizar o 

sistema, uma vez que há um fluxo completo funcionando corretamente. Além de toda a 

construção do site, ainda foi possível pensar em diferentes maneiras de evoluir o sistema, 

ajudando os futuros mantenedores do mesmo. 

 Espera-se que o empenho dedicado ao trabalho de fim de curso seja levado adiante, 

para que, assim, seja possível preservar contribuições dos alunos, funcionários e professores 

que são parte da história da educação superior no país. 
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