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Resumo – É notória a importância que os prontuários dos discentes 
apresentam para o funcionamento de uma instituição de ensino, já que é 
através dele que fica armazenada toda a documentação dos estudantes. Este 
trabalho tem como objetivo mapear o processo de armazenagem e busca dos 
prontuários dos alunos de uma Unidade Escolar (UE), bem como propor uma 
solução em software que permita que o processo seja realizado de maneira 
automatizada. Para tanto foi realizado um estudo de caso em um 
estabelecimento escolar e pesquisas na literatura para compreender as 
definições e a importância dos conceitos adotados neste projeto. Foi 
observado que atualmente o processo levantado é realizado de maneira 
extremamente trabalhosa comprometendo muito tempo para sua realização e, 
por diversas vezes, as informações acabam se perdendo no decorrer do 
processo por ser realizado de maneira totalmente manual. Portanto, o 
desenvolvimento da ferramenta trouxe uma maior agilidade e confiabilidade 
para o processo, tornando-o mais simples e demandando menos tempo para 
ser executado, como foi esperado que acontecesse, atingindo assim o 
objetivo deste projeto. 

Palavras-chave – Mapeamento de Processo. Software. Unidade Escolar. 
Prontuário. 

Abstract – It is notorious the importance that the student's records have for 
the operation of an educational institution, since it is through them that all 
documentation of students is stored. This work aims to map the process of 
storage and search of student records in a School Unit (UE), as well as 
propose a software solution that allows the process to be performed in an 
automated way. To this end, a case study was conducted in a school and 
literature research was conducted to understand the definitions and the 
importance of the concepts adopted in this project. It was observed that 
currently the surveyed process is performed in an extremely laborious way, 
compromising much time for its realization and, several times, the information 
ends up being lost during the process because it is performed in a manual 
way. Therefore, the development of the tool brought greater agility and 
reliability to the process, making it simpler and requiring less time to be 
executed, as it was expected to happen, thus achieving the objective of this 
project. 

Key-words: Process Mapping. Software. School Unit. Student Record. 
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1 INTRODUÇÃO 

O mundo vem se tornando cada vez mais um lugar evoluído e dependente de 

tecnologias. Os processos que permitem o uso da tecnologia e ainda são realizados 

manualmente, tendem a ser muito mais trabalhosos e com maiores riscos erros e 

falhas humanas, o que mostra que o mundo digital possibilita uma nova dimensão 

do acesso à informação (KOHN E MORAES, 2007). 

O uso de Sistemas de Informação (SI) faz com que se tenha um acesso muito 

mais rápido às informações com total integridade e veracidade, evitando que os 

dados e informações possam passar despercebidos.  

Neste cenário, é de suma importância que as organizações tenham seus 

processos bem definidos, fluindo o desenvolvimento de novas tecnologias com um 

ganho na qualidade dos procedimentos, fazendo com que se mantenha o controle e 

facilite a monitoração dos processos envolvidos, evitando o fracasso do projeto 

(GÓES et al., 2013). 

Baseando-se neste contexto, esta pesquisa visa mapear o processo de 

armazenagem e procura dos prontuários dos alunos em uma Unidade Escolar (UE), 

bem como propor uma solução em software que possa automatizar estes 

procedimentos, tornando-os mais ágeis e trazendo mais confiabilidade. 

Com o levantamento realizado na instituição de ensino através do estudo de 

caso e entendendo como é feita efetivamente a busca pelo Registro de Matrícula 

(RM) para poder encontrar o prontuário desejado, foi identificado que os funcionários 

apresentam uma grande dificuldade para a realização do processo em questão, visto 

que o controle dos prontuários dos estudantes na UE é feito de forma totalmente 

manual. 

Percebeu-se que este processo tem uma alta dependência das chamadas 

Fichas Remissivas, que contêm informações cruciais para a procura dos prontuários, 

e foi destacada uma grande dificuldade de manipulação delas, pois seu 

armazenamento é feito classificando-as em ordem alfabética e muitas vezes isso é 

feito erroneamente, prejudicando a procura pelos prontuários posteriormente.  

Devido à importância da manipulação dos documentos dos alunos presentes 

nos prontuários, foi identificada uma oportunidade de melhoria através do 

desenvolvimento de uma aplicação em software que possibilite fazer a busca das 
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informações necessárias para a procura dos prontuários dos alunos de forma 

automatizada trazendo maior agilidade e confiabilidade no processo em questão. 

 

1.1 Objetivos 

Geral: 

Desenvolver uma ferramenta capaz de auxiliar o funcionário a encontrar um 

prontuário de um aluno da Unidade Escolar (UE) com mais agilidade e eficiência. 

Específicos: 

• Buscar embasamento teórico na literatura para conhecimento de termos e 

ferramentas a serem adotadas na pesquisa e no entendimento; 

• Elaborar o mapeamento de processos e realizar o entendimento do negócio; 

• Realizar a modelagem do banco de dados com os relacionamentos 

presentes; 

• Estabelecer as regras de negócios a serem tratadas; 

• Elaborar o Diagrama de Fluxo de Dados (DFD) com as funcionalidades do 

sistema; 

• Verificar os benefícios em termos de gestão que a aplicação proporciona para 

a instituição; 

• Elaborar o SharePoint com a coleção dos projetos desenvolvidos; 

• Elaborar o Painel – Power BI para análise das informações relevantes, 

visando auxiliar a tomada de decisão. 

1.2 Justificativa 

Realizar o processo manualmente tende a ser muito mais trabalhoso e 

encontrar um prontuário nas presentes condições da Unidade Escolar (EU) é um 

grande desafio, visto que a única maneira de encontrá-lo é descobrindo antes o 

número de Registro de Matrícula (RM) do estudante.  

Até então a Ficha Remissiva é o meio comum utilizado para descobrir o RM 

de um aluno, entretanto por diversas vezes essas Fichas Remissivas são 

armazenadas equivocadamente, o que dificulta o processo de encontrar o prontuário 

de um aluno. 



 

Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza 
Faculdade de Tecnologia de Franco da Rocha 

 

 

 

11 

 

Desta forma entende-se que uma ferramenta que fosse capaz de realizar a 

busca pelo número de RM de forma automatizada, permitiria que o processo tenha 

um ganho enorme de agilidade, eficiência e confiança. 

1.3 Metodologia de Pesquisa 

Para este trabalho foi adotado, num primeiro momento, o método de pesquisa 

bibliográfica, a fim de adquirir embasamento teórico para entendimento e aplicação 

de termos e conceitos utilizados na pesquisa. 

Em seguida, foi realizado o estudo de caso na UE, abordando os processos 

envolvidos na instituição, a fim de observar e entender os problemas e relatar com 

precisão as necessidades presentes na organização. 

Junto ao estudo de caso, foi realizado também um estudo de campo, onde 

foram levantadas, por meio de entrevista, quais as necessidades do setor, coletando 

informações essenciais para mapear e modelar os processos, e assim identificar os 

requisitos necessários para o desenvolvimento da solução em software. As 

perguntas do questionário aplicado podem ser vistas no APÊNDICE A. 

1.4 Organização do Trabalho 

O presente trabalho foi desenvolvido seguindo uma divisão dos tópicos 

dispostos em 5 capítulos.  

O primeiro capítulo apresenta a introdução, que permite contextualizar o tema 

de pesquisa do trabalho, além dos objetivos, justificativa e metodologia aplicada no 

desenvolvimento do projeto. 

O segundo capítulo refere-se à revisão da literatura usada para realizar o 

embasamento durante a elaboração do trabalho, mostrando e referenciando 

conceitos e definições importantes que possibilitam a compreensão no que diz 

respeito à empresa, aos processos e serviços. 

O terceiro capítulo abrange o processo de estudo de caso e o 

desenvolvimento do projeto técnico realizado após o levantamento realizado na 

Unidade Escolar (EU). Neste capítulo foram abordadas a descrição do negócio, as 

ferramentas utilizadas, a especificação e a modelagem dos processos, a descrição 

da aplicação, as regras de negócio, a modelagem do banco de dados e das 

funcionalidades com o Diagrama de Fluxo de Dados (DFD), o Produto Mínimo Viável 
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– Minimum Viable Product (MVP), os benefícios em termos de gestão que a 

ferramenta proposta visa trazer para a instituição, o Painel – Power BI e o portfólio 

do projeto desenvolvido. 

No quarto capítulo são apontados os resultados e discussões pautados em 

todo desenvolvimento do projeto técnico, identificando problemas e sugerindo 

melhorias. 

No quinto e último capítulo são apresentadas as considerações finais 

apontando uma análise em relação aos objetivos iniciais e a metodologia adotada 

para o desenvolvimento do projeto. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

Neste capítulo é apresentada uma revisão da literatura sobre o tema, tratando 

as principais definições e conceitos abordados na pesquisa. Buscou-se 

compreender também as tecnologias presentes no ciclo de desenvolvimento de 

sistemas, ferramentas de gestão de projetos, entender o ramo de atuação e as 

tecnologias utilizadas na UE em que foram coletados e analisados os dados e 

informações. Vale ressaltar a importância do mapeamento de processos e 

levantamento de requisitos necessários para uma proposta de solução em software, 

tarefas também executadas neste projeto. 

Foram utilizados artigos científicos e pesquisas em sites de apoio na internet 

como base para o projeto. 

2.1 Ciclo de Ensino – Educação Básica 

Já havia sido estruturada, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional em 1996, a educação básica no Brasil, sendo formada por três etapas: 

Educação Infantil, Ensino Fundamental obrigatório e Ensino Médio (BRASIL, 1996). 

2.1.1 Educação Infantil 

A educação infantil é a primeira fase para a base curricular onde ocorre o 

primeiro contato do aluno com a escola, destinadas as crianças de 0 a 5 anos. É um 

momento crucial para o desenvolvimento social, assegurando às crianças os direitos 

de aprendizagem e desenvolvimento para Conviver, Brincar, Participar, Explorar, 

Expressar e se Conhecer (BRASIL, 2018). 

2.1.2 Ensino Fundamental  

O ensino fundamental é a segunda etapa do ciclo de ensino da educação 

básica de um estudante, que estabelece diretrizes que visam preparar o discente 

para ter domínio da escrita, leitura e cálculo, bem como diretivas para auxiliá-lo a 

compreender o ambiente social no qual está inserido. Esta etapa fica dividida em 

dois processos: anos iniciais e anos finais (BRASIL, 2018). 
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2.1.2.1  Ensino Fundamental Anos Iniciais  

Neste primeiro momento são contempladas as fases do primeiro ao quinto 

ano, dedicados para o ensino e processo de alfabetização do estudante, pois é o 

momento no qual acontece a introdução de conceitos de toda a educação básica. 

2.1.2.2  Ensino Fundamental Anos Finais  

Já neste segundo momento os estudantes passam pelos anos finais do 

ensino fundamental, formado pelo sexto, sétimo, oitavo e nono ano aprimorando 

ainda mais seus conhecimentos com ênfase maior em questões de 

responsabilidades e independência. 

2.1.3 Ensino Médio  

Por fim, é chegada a última etapa da educação básica, em que o estudante 

realiza os seus últimos anos previstos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 

O ensino médio é um ciclo com duração de três anos, que visa aperfeiçoar os 

fundamentos passados ao aluno anteriormente, bem como prepará-lo para a 

realização do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e outros vestibulares para 

ingressar em uma Universidade. 

Com as novas determinações da Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017 foi 

estabelecida uma reforma trazendo o conceito de “Novo Ensino Médio”, ampliando a 

carga horária mínima do estudante neste ciclo e permitindo que ele escolha a área 

de conhecimento que deseja se aprofundar (BRASIL, 2017). 

2.2 Plataforma Secretaria Escolar Digital – SED  

É notório que existem grandes volumes de dados a serem controlados por 

diversas Unidades Escolares (UE) presentes na rede pública, sendo de grande 

importância o uso de meios e ferramentas tecnológicas para promover um controle 

eficaz das informações (O’BRIEN, 2002). 

A Secretaria Escolar Digital (SED) é uma plataforma online que permite esse 

controle com diversos módulos integrados que possibilita centralizar e facilitar as 

operações de gestão da administração escolar, podendo acompanhar as diversas 

informações dos discentes e seus responsáveis, professores e os demais 

funcionários da rede (SED, 2021). 
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Com a utilização desta plataforma online, é possível desempenhar diversas 

atividades no âmbito escolar, permitindo a opção de cadastros de alunos na rede 

pública, emissão de relatórios com informações de suma importância para a gestão 

e atendimento da comunidade (SÃO PAULO, 2016). 

A SED permite ainda, a possibilidade de realizar o cadastro da grade horária 

das disciplinas cadastradas na instituição, informando o horário de início e término 

que elas deverão ser realizadas durante o ano letivo. 

Sendo assim, percebe-se a importância para a integração das informações 

que a plataforma traz para todo o estado de São Paulo, atualizando os dados 

referentes aos cadastros dos alunos para uma melhor gestão da rede escolar. 

2.3 Matriz RACI  

A matriz de responsabilidades conhecidas como matriz RACI, “é uma 

ferramenta utilizada para atribuição de responsabilidades, dentro de um determinado 

processo, projeto, serviço ou mesmo no contexto de um departamento/função” 

(RIBEIRO e RIBEIRO, 2015). 

Ainda segundo Ribeiro e Ribeiro (2015), a sigla RACI significa:  

• R: Responsável – a pessoa (ou pessoas) que será(ão) responsável(véis) por 

realizar a atividade; 

• A: Autoridade – é a pessoa que deve responder pela atividade, o “dono” dela. 

Apenas UMA autoridade pode ser atribuída por atividade; 

• C: Consultado – a pessoa (ou pessoas) que deve(m) ser consultado(s) para 

participar da decisão ou atividade no momento em que for executada; 

• I: Informado – a pessoa (ou pessoas) que deve(m) receber a informação de 

que uma atividade foi realizada. 

2.4 Microsoft Planner  

Microsoft Planner é um aplicativo que faz parte do pacote Office365. Através 

do Planner, “equipes podem criar novos projetos, organizarem-se mais facilmente e 

atribuírem tarefas aos membros da equipe e colaborarem entre si” (SÁNCHEZ et al., 

2020). 

O Planner funciona através de quadros, que contém cartões para as tarefas a 

serem desenvolvidas. O grande diferencial por usá-lo neste projeto foi sua dinâmica 
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de gráficos, referente às entregas, quantidade de tarefas por membro, prioridade, 

entre outros, o que permitiu acompanhar a evolução do projeto e organizá-lo de 

forma eficiente. Outra grande vantagem, segundo Sánchez et al. (2020), é que este 

é um aplicativo multiplataforma, podendo ser acessado em computadores, tablets ou 

celulares, funcionando em diversos sistemas operacionais, como Android, iOS, OSX 

e Windows. 

2.5 Microsoft Sharepoint 

Segundo a Microsoft (2021), o SharePoint é uma ferramenta voltada para a 

criação de sites de equipes dentro das organizações. Através desta plataforma é 

possível criar um local seguro de armazenamento, organização e compartilhamento 

de informações, sendo possível ser acessado através de qualquer dispositivo, 

utilizando uma conta Microsoft habilitada. 

2.6 Microsoft Power BI 

O Power BI é uma plataforma que unifica softwares e aplicativos através de 

conectores para transformar dados em informações fáceis de serem visualizadas, 

analisadas de uma forma prática e interativa (HART, 2021). 

Através do Power BI é possível conectar-se com diversas fontes de dados e 

modelá-los para criar relatórios personalizados e compartilhar com os interessados. 

Com ele, é possível criar relatórios interativos e dashboards automatizados que se 

atualizam sozinhos, além de permitir que suas Application Programming Interface 

(API’s) sejam usadas para inserir esses relatórios em aplicativos. 

2.7 Levantamento de requisitos de software  

Levantamento de requisitos de software é uma das etapas que ocorre dentro 

do ciclo de desenvolvimento de software. De acordo com Goés et al. (2013) é 

através desse processo que as empresas conseguem “aplicar técnicas modernas 

para obtenção eficaz das regras de negócios, inerentes à área de atuação, e a partir 

delas efetuar a fabricação de softwares que atendam a estes requisitos”. 

Com requisitos bem definidos, o desenvolvimento se torna mais fácil e 

aumentam as chances de sucesso do projeto. Entretanto, caso a qualidade do 

levantamento de requisitos seja fraca, pode ocorrer atrasos no desenvolvimento, 
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tendo uma perda de qualidade nos processos ou, ainda, causando o fracasso do 

projeto (GÓES et al., 2013). 

2.8 Mapeamento de Processos  

Segundo Santos et al. (2015), processos são a base do que é construído 

pelas organizações, e existe a necessidade de uma gestão neste cenário. 

Os processos podem ser definidos como uma série de rotinas, que são 

atribuídas e desempenhadas por pessoas dentro de uma organização. Eles podem 

ser integrados e otimizados, se aplicável e seu foco deve ser a geração de valor 

para a organização. Com o mapeamento de processos, espera-se reduzir custos, 

erros e otimizar o funcionamento de uma organização como um todo, permitindo que 

se alcance um melhor entendimento de processos já existentes, e mapeamento de 

melhorias se aplicável (GOMES et al., 2015). 

2.9 Projeto de Banco de Dados  

De acordo com Heuser (2009), um projeto de banco de dados é realizado 

baseando-se em três fases, que são: o modelo conceitual, o projeto lógico e o 

projeto físico. Neste trabalho é apresentado apenas o modelo conceitual. 

2.9.1 Modelagem Conceitual  

A modelagem conceitual é a primeira fase de um projeto de banco de dados, 

em que é elaborado o Diagrama Entidade-Relacionamento (DER). Este é um modelo 

que descreve o banco de dados de maneira independente de um Sistema de 

Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD), mostrando quais dados são utilizados 

no banco de dados, porém sem apresentar a forma com que eles se encontram no 

SGBD (HEUSER, 2009). 

2.9.2 Projeto Lógico  

Dando sequência ao projeto de banco de dados é chegada a etapa do Projeto 

Lógico. Esta fase visa realizar a transformação do modelo conceitual para um 

modelo lógico, e, através deste, é apresentado como será implantado o banco de 

dados em um SGBD. Sendo assim, o modelo lógico retrata a estrutura do banco de 

dados que é vista pelo usuário do SGBD (HEUSER, 2009). 
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2.9.3 Projeto Físico  

Nesta última etapa do projeto de banco de dados é gerado o modelo físico, 

em que são apresentados os detalhes que influenciam a performance do SGBD, 

mas não impactam em sua funcionalidade. Heuser (2009) afirma que este é um 

processo contínuo e ocorre até mesmo após o banco de dados já estar em 

funcionamento. 

2.10 Ferramentas de Desenvolvimento  

Para o desenvolvimento do projeto foram utilizadas algumas das tecnologias 

presentes na grande maioria das aplicações, como HTML5, CSS 3, JavaScript, e 

SQL, assim como a aplicação dos conceitos de experiência do usuário (UX - User 

Experience). 

2.10.1 HTML 5  

Hyper Text Markup Language (HTML) é uma linguagem para marcação de 

conteúdos presentes em documentos para Web, com a sua primeira versão criada 

por Tim Berners-Lee na década de 1990 que passou por diversas evoluções com o 

passar dos anos até chegar ao HTML 5, com a utilização de regras cada vez mais 

rígidas (SILVA,  2008; GUERRERO e MACEDO, 2013). 

A utilização do HTML5 torna possível o desenvolvimento de aplicativos 

multiplataforma, que sejam capazes de funcionar em diversos dispositivos, o que 

permite, além do acesso remoto, a possibilidade de serem executados como 

aplicativos nativos com a possibilidade de exibição de animações vídeos e músicas 

(GUERRERO e MACEDO, 2013). 

Guerrero e Macedo (2013) afirmam que, assim como as versões anteriores, o 

HTML5 possui sua estrutura básica de um documento formado por elementos com 

tags (etiquetas), atributos, valores e conteúdo, sendo que o elemento deve, 

obrigatoriamente, conter uma tag, e pode ser contido ou não de valores e atributos. 

Guerrero e Macedo (2013) ressaltam ainda, que os principais elementos 

básicos contidos em uma página HTML são: 

• <html> que sinaliza ao navegador que está se iniciando um documento 

HTML e, daí em diante, será acompanhado de diversos códigos HTML; 
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• <head> que contém as informações sobre o conteúdo publicado e a 

página em si; 

• <body> diferente do <head>, o <body> engloba o conteúdo que será 

exibido no navegador diretamente na página; 

• <styletype=“text/css” ou “text/javascript”> que define a formatação em 

CSS, ou a programação de funções com script (podendo ela ser em 

linguagem JavaScript), respectivamente; 

• <link> que realiza as ligações da página com outros arquivos; 

• <meta> que tem a função de determinar as propriedades da página, 

informando o autor, a linguagem, a descrição da página, dentre outros. 

 

Com o passar dos anos, muitas tecnologias foram evoluindo e novas foram 

sendo criadas, sendo hoje, muito comum o uso do HTML juntamente com outras 

tecnologias e ferramentas para desenvolvimento, como é o caso do Cascading Style 

Sheet (CSS) e a linguagem JavaScript. 

2.10.2 CSS 3  

Cascading Style Sheet (CSS) é um recurso criado para realizar formatações 

nas páginas HTML, permitindo alterar estilos como cores, fontes, entre outros. Sua 

principal finalidade é proporcionar uma melhor apresentação aos estilos dos 

elementos contidos nas páginas Web, alterando cores, tamanho de texto, posição 

dos conteúdos, fornecendo todo aspecto visual dos documentos HTML (SILVA, 

2019). 

Em 1997, juntamente à criação do HTML4, surgiram as folhas de estilo CSS, 

que tiveram diversas mudanças até chegar no CSS3. Essas folhas de estilo podem 

ser escritas de duas maneiras: diretamente no documento HTML ou em um arquivo 

próprio do CSS. Ao se declarar um estilo em CSS é preciso informar o seletor que 

indica quais elementos serão formatados, e suas propriedades indicando qual o tipo 

de modificação será feita (GUERRERO e MACEDO, 2013). 

Sendo assim, o uso do CSS permite o desenvolvimento de uma página HTML 

dinâmica, podendo controlar completamente a aparência das páginas, o que 

proporciona uma melhor experiência de navegação aos usuários da aplicação. 
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2.10.3 JavaScript  

JavaScript é uma linguagem de programação em que, apesar de haver uma 

certa semelhança com a linguagem C em sua sintaxe, esta não é considerada uma 

linguagem compilada, que necessita de um programa específico para converter o 

código fonte em um arquivo executável, e sim uma linguagem de programação 

interpretada que permite a visualização das páginas HTML apenas tendo um 

navegador para interpretar o conteúdo apresentado na página (GRILLO e FORTES, 

2008). 

Com a utilização desta linguagem é possível obter a construção de uma 

página web interativa. É através dela que se torna possível a modificação e 

integração, de maneira mais dinâmica, com a aparência e o conteúdo dos elementos 

que compreendem o documento, fornecendo mais dinamismo e interatividade para 

construções das páginas HTML (BORTOLOSSI, 2012). 

2.10.4 Pyton  

Segundo Jesus et. al. (2019), o Python é uma linguagem de programação de 

propósito geral e poderosa. É interpretada (não compilada) e de fácil configuração 

de ambiente. Mostra-se também uma alternativa viável em comparação as 

linguagens mais tradicionais como C, C++ e Java. Foi escolhida por ser simples e de 

fácil integração com outras tecnologias. 

2.10.5 Flask  

O Flask é um micro framework da linguagem Python, que apresenta uma 

estrutura mais simples que a de um framework convencional, voltado para, não 

somente pequenas aplicações, mas também podendo se escalar para sistemas mais 

complexos. Este micro framework depende do mecanismo das bibliotecas Jinja e 

Werkzeug Webserver Gateway Interface (WSGI) e foi planejado para dar mais 

agilidade principalmente aos primeiros passos do desenvolvimento de uma aplicação 

(RONACHER, 2010). 

É muito comum a utilização de framework Django entre aqueles usados para 

desenvolver uma aplicação Web com a utilização da linguagem Python, estando ele 

ainda, com um número de interesses de uso superior ao micro framework Flask. 

Entretanto pode ser um tanto imprudente dizer que é uma ferramenta melhor que o 
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Flask para se utilizar, sendo este micro framework uma ótima opção para o 

desenvolvimento de aplicações funcionais em um contexto acadêmico e universitário 

(CARDOSO e BISPO, 2019). 

Ronacher (2013) ressalta que o fato do Flask ser um “micro” framework, não 

faz dele uma ferramenta limitada, mas sim algo que torna o desenvolvimento mais 

centralizado mantendo-se um núcleo extensível, porém simples de se trabalhar. 

2.10.6 SQL  

Jobstraibizer (2009) aponta que: 

SQL é a sigla para Structured Query Language, ou seja, uma linguagem de 
programação usada para bancos de dados relacionais. Desenvolvida no 
início dos anos 1970 pela IBM dentro do projeto System R, o SQL tinha o 
objetivo de demonstrar a viabilidade do modelo relacional de dados. Hoje 
em dia a linguagem se tornou o padrão adotado pela maioria dos bancos de 
dados por ser fácil e simples de se utilizar. 

Sendo assim, o uso da linguagem SQL é uma excelente escolha para 

executar as chamadas para consultas na base de dados e retornar os indicadores 

que a aplicação irá trabalhar, por ser um padrão de mercado e de fácil uso para os 

usuários. 

2.10.7 Experiência do Usuário (UX)  

No Brasil, a experiência do usuário está pautada na norma ABNT NBR ISO 

9241 (ABNT CATÁLOGO, 2011), que define usabilidade como "a capacidade de um 

produto ser usado por usuários específicos para atingir objetivos específicos com 

eficácia, eficiência e satisfação em um contexto específico de uso.” O objetivo é 

orientar na identificação da informação necessária a ser considerada para 

especificação ou avaliação de usabilidade de um dispositivo, em termos de 

desempenho e satisfação do usuário. 

Já a norma internacional ISO/IEC 25010 (ABNT CATÁLOGO, 2011), antiga 

ISO 9126, define usabilidade como “conjunto de atributos que evidenciam o esforço 

necessário para poder-se utilizar o software, bem como o julgamento individual deste 

uso, por um conjunto implícito ou explícito de usuários”. A norma tem como objetivo 

regulamentar a qualidade em produtos de software e aplicações. 
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3 ESTUDO DE CASO E PROJETO TÉCNICO - DESENVOLVIMENTO 

Neste capítulo é apresentada a descrição do negócio da empresa analisada, 

bem como o mapa de processos, as ferramentas utilizadas no desenvolvimento do 

trabalho e as funcionalidades que a aplicação proposta visa solucionar.  

Conforme o entendimento do negócio realizado, utilizando como auxílio o 

questionário aplicado como mostrado no APÊNDICE A, foi possível compreender os 

processos da instituição, bem como os requisitos e as regras de negócio que devam 

ser tratadas e assim propor uma ferramenta que seja capaz de auxiliar o processo 

de procura pelos prontuários dos alunos na Unidade Escolar (UE). 

3.1 Descrição do Negócio  

A apresentação do negócio é feita com o auxílio do modelo de negócio a fim 

de levantar as necessidades e entendimento do negócio estudado, como mostra a 

figura 1. 

Figura 1: Modelo de Negócio – Canvas 

 

Fonte: próprios autores (2021). 

 

Cada um dos blocos presentes no modelo ajuda a compor o contexto em que 

o negócio se apresenta. 

O primeiro deles indica o público alvo que a Unidade Escolar (UE) atinge, com 

a apresentação de seus segmentos de clientes, atingindo toda uma comunidade de 
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alunos. Em seguida tem-se a Proposta de Valor que a instituição tem a oferecer 

dentro do seu segmento, gerando educação para seu público alvo. 

Após isso, foi pensado nos tipos de canais que a UE usa para entregar a sua 

proposta de valor com aulas realizadas presencialmente e ainda de forma online 

devido à pandemia do covid-19, bem como o modo com o qual ela realiza o 

relacionamento com seu público, sendo ele realizado de forma presencial ou à 

distância.  

Na sequência, as fontes de receita da instituição foram levantadas, 

apresentando que suas principais fontes provêm de recursos do Governo com o 

Programa Dinheiro Direito na Escola (PDDE), já que não possui fins lucrativos. 

Outro ponto a se considerar, são as parcerias que ajudam a UE a funcionar, 

contando com instituições de transporte para entrega de materiais, de limpeza e 

organização escolar para manter o ambiente limpo e higienizado, dentre outras. 

Trata-se dos recursos principais da escola que garantem que ela esteja em pleno 

funcionamento. 

Têm ainda as atividades-chave realizadas para entregar a sua proposta de 

valor, em que é necessário realizar as matrículas dos estudantes, ministrar as aulas, 

dentre outras. 

E por fim, são pensados nos custos necessários para manter a estrutura da 

UE em atividade, com o salário dos funcionários, contas mensais a serem pagas. 

Assim é possível visualizar o negócio em questão como um todo de maneira usual. 

É visto ainda que as Unidades Escolares (UE) do estado de São Paulo 

possuem uma integração entre si através da Secretaria Escolar Digital (SED), em 

que é possível realizar as atividades da gestão escolar de forma centralizada. 

Com a utilização da SED, a UE realiza diversos procedimentos da gestão 

acadêmica, obtendo informações dos alunos, dos docentes e de outros envolvidos. 

É por meio desse sistema que a escola efetua a inscrição do discente, e é esse o 

sistema responsável por realizar a sua matrícula automaticamente. 

Para o ingresso do estudante em uma escola estadual, o responsável faz o 

pedido de inscrição e a Unidade Escolar (UE) realiza a inscrição do aluno através da 

Secretaria Escolar Digital (SED). Feito isso, o sistema SED realiza a matrícula do 

aluno automaticamente, de acordo com a sua localização, efetivando a matrícula na 

UE mais próxima de sua residência, que tenha vaga disponível. 
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Sendo assim, qualquer escola pode realizar a inscrição para um aluno quando 

for solicitada, mesmo que não seja esta a UE que ele venha a estudar 

posteriormente. 

Após a SED efetuar a matrícula do estudante, a UE é informada e passa a ser 

responsável por comunicar o responsável pelo aluno que a matrícula foi efetuada 

com sucesso, e que deve providenciar os documentos necessários para que o aluno 

possa ingressar na UE. 

A partir do momento que ocorre a matrícula do estudante, a escola passa a 

armazenar seus documentos e fica encarregada de manter atualizado o cadastro do 

aluno, providenciar o histórico escolar de conclusão quando o estudante encerra um 

ciclo de estudo, entre outros. 

É muito comum o uso de Fichas Remissivas, como mostra a figura 2, para ter 

acesso aos prontuários dos alunos na UE, já que elas são preenchidas com o nome 

do aluno em questão e seu número de Registro de Matrícula (RM) e os prontuários 

são armazenados em ordem numérica levando em consideração o RM do aluno. 

Figura 2: Ficha Remissiva 

 

Fonte: anúncio publicado no site Mercado Livre (2021). 
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Porém encontrar uma Ficha Remissiva fisicamente tende a não ser uma 

tarefa fácil para o funcionário da UE em questão, visto que elas são armazenadas 

em pequenos caixotes em ordem alfabética de acordo com o sobrenome do aluno 

como mostra a figura 3. 

Figura 3: Armazenagem das Fichas Remissivas na UE 

 

Fonte: fotografia retirada na instituição (2021). 

 

A figura 4 representa um exemplo de como é montada a ordem das Fichas 

Remissivas na UE, colocadas em ordem alfabética e que, por diversas vezes, a 

armazenagem desse item é feita de maneira equivocada, colocando-a na posição 

indevida, prejudicando assim a procura por ela. 
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Figura 4: Exemplo de classificação das Fichas Remissivas em ordem alfabética (Sobrenome) 

 

Fonte: próprios autores (2021). 

3.2 Ferramentas Utilizadas  

No decorrer do projeto foram utilizadas as ferramentas de planejamento 

apresentadas nos itens a seguir. 

3.2.1 Matriz RACI  

A ferramenta matriz RACI (ou Matriz de Responsabilidade) vem sendo 

utilizada na intenção de definir os papéis de cada pessoa dentro do escopo do 

trabalho, atribuindo as responsabilidades de cada um nas tarefas destinadas à 

realização e desenvolvimento do escopo do projeto. Na figura 5 é possível ver a 

matriz no nível 0, com as macros tarefas do projeto. 

Figura 5: Matriz RACI de nível 0 

 

Fonte: próprios autores (2021). 
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Já na figura 6 pode-se ter uma visão completa da Matriz RACI, com todas as 

subtarefas realizadas neste projeto. 

Figura 6: Matriz RACI completa 

R I C/A I C/A

R I C/A I C/A

R I C/A I C/A

R I C/A I C/A

R I C/A I C/A
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R I C/A R C/A

R I C/A R C/A

A I C I R

A I C I R

A I C I R

A I C I R

A I C I R

A I C I R

A I C I R
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Fonte: próprios autores (2021). 

3.2.2 Microsoft Planner  

Neste trabalho optou-se por utilizar o aplicativo Microsoft Planner pela 

vantagem de atrelá-lo à equipe do trabalho já aberta no Microsoft Teams, como 

mostra a figura 7, bem como a opção de gráficos de desenvolvimento das tarefas, 

como consta na figura 8. 
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Figura 7: Visão da página inicial com as tarefas no Planner 

 

Fonte: próprios autores (2021). 

 

Figura 8: Visão dos gráficos gerados no Planner 

 

Fonte: próprios autores (2021). 

3.2.3 Painel - Power BI 

Ao se obter os dados presentes na aplicação proposta, é possível observar a 

oportunidade de realizar a análise dos dados coletados de maneira que possibilite 
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uma visão ampla da instituição e assim proporcionar uma tomada de decisão de 

maneira mais assertiva. 

Pensando nesse aspecto, foi utilizada a ferramenta Power BI para o 

desenvolvido de um painel que possa apresentar as informações mais relevantes 

para a organização, como mostra a figura 9. 

Figura 9: Painel – Power BI 

 

Fonte: próprios autores (2021) 
 

A estrutura do painel foi desenhada de maneira usual, com a presença de um 

relatório que proporciona aos gestores, uma visão ampla das informações 

envolvidas no processo estudado, possibilitando uma análise fácil, prática e rápida. 

O relatório apresenta um card com a quantidade de alunos cadastrados no 

sistema da aplicação que se atualiza conforme sejam selecionados os filtros 

desejados. Também traz um gráfico que mostra o número de alunos cadastrados, 

sumarizados pelo mês em que foram submetidos ou alterados no sistema. 

Além disso, é possível observar a relação de registros de alunos cadastrados 

por usuário, bem como a relação de funcionários por cargo presente na UE. 

E ainda, apresenta a listagem com todos os funcionários, e os registros de 

alunos cadastrados na aplicação, que ainda serve como filtro para atualização dos 

demais elementos do painel. 
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Desta forma, percebe-se o potencial do painel que atualiza conforme a opção 

selecionada já que possui as tabelas relacionadas entre si, trazendo uma dashboard 

com indicadores capazes de auxiliar na tomada de decisão. 

3.3 Modelagem e Especificação de Processos 

Foi realizada a modelagem e especificação de processos do negócio, visando 

levantar as necessidades envolvidas da instituição, proporcionando uma análise 

aprofundada do processo de procura e armazenagem dos prontuários. 

Foi identificado que, assim que o responsável pelo aluno entrega a 

documentação e assina a matrícula do discente, a UE deve designar um número de 

Registro de Matrícula (RM) para o estudante. 

O RM deve ser um número único por estudante e sem repetições, ou seja, 

uma vez que o aluno tenha sido matriculado na UE, terá um único RM, e este, não 

deverá ser o mesmo de nenhum outro estudante que já tenha sido matriculado na 

instituição. 

Quando o RM é designado ao aluno, o número é registrado no livro “Ata 22”, 

no envelope de seu prontuário (local onde serão armazenados todos os seus 

documentos a partir de então), e ainda, na chamada Ficha Remissiva, onde contém 

somente o nome e o RM do aluno. 

A Ficha Remissiva é a chave para que se possa encontrar o prontuário de um 

aluno posteriormente, visto que, os prontuários dos alunos, que uma vez estudaram 

na UE, são armazenados em arquivos (caso ele não esteja regularmente 

matriculado na instituição) em ordem crescente levando em consideração o número 

de RM. 

Os prontuários são armazenados em arquivos, em ordem numérica, de 

acordo com o número do RM. E as Fichas Remissivas são guardadas e classificadas 

em ordem alfabética, de acordo com último sobrenome do aluno. Com isso, para 

saber qual o número de RM do aluno, é preciso encontrar a ficha com seu nome e 

verificar o RM que está contido nela. 

Nota-se que este processo é trabalhoso, demandando certo esforço para 

encontrar o RM desejado. Tende também, a ocorrer erros, dado que, pode ser 

armazenada uma Ficha Remissiva equivocadamente, prejudicando sua procura 

posteriormente. 
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No momento em que algum funcionário da instituição deseje ou necessite do 

prontuário do aluno com seus documentos (seja para a entrega de algum documento 

ao responsável do aluno, como histórico escolar por exemplo, seja para a realização 

de alguma atualização do cadastro do aluno) ele deverá encontrar a Ficha 

Remissiva correspondente ao aluno e, então, identificar o número de RM contido na 

ficha. 

Com isso, o funcionário pode localizar o prontuário que condiz com o RM 

encontrado, e ter acesso aos documentos que necessite para realizar sua atividade. 

3.3.1 Diagrama de Processo (Mapa de Processos)  

Com base na especificação dos processos do negócio foi elaborado o mapa 

de processos que apresenta graficamente o fluxo das atividades, bem como os 

responsáveis pelas ações, como mostra a figura 10. 
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Figura 10: Mapa de Processo 

 
Fonte: próprios autores (2021).  
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3.4 Descrição da Aplicação (Software)  

O sistema consiste em realizar uma busca no banco de dados e apresentar 

um relatório contendo as informações cadastradas no registro do aluno que for 

encontrado, principalmente o número de Registro de Matrícula (RM) do mesmo, 

facilitando assim que o usuário/funcionário possa encontrar o prontuário do 

estudante em questão de maneira mais ágil e eficiente. 

3.4.1 Entrada  

A entrada da aplicação fica dividida em duas frentes possíveis, sendo elas 

para realização de Cadastro de Aluno e para a Busca de Aluno. 

3.4.1.1 Cadastro de Aluno  

No momento da realização do cadastro de um aluno são preenchidos os 

campos: “Nome completo”, “Data de Nascimento”, “RA” e o “RM” para a inclusão do 

mesmo no sistema. 

3.4.1.2 Busca de Aluno  

Para a realização da busca de um aluno, o usuário deve inserir no campo de 

filtro o valor com o nome do aluno que deseja encontrar. Por exemplo, ao fazer a 

busca através do nome completo, o usuário deve preencher o campo referente a 

este item com o nome completo do aluno em questão e realizar a pesquisa. 

3.4.2 Processamento  

O processamento ocorre com a aplicação fazendo uma comparação entre os 

valores preenchidos nos campos selecionados pelo usuário, e a tabela Alunos 

contida no banco de dados do sistema, fazendo com que seja possível localizar o 

aluno desejado pelo usuário. 

3.4.3 Saída  

Ao encontrar os registros no banco de dados que tenha o mesmo valor 

inserido no campo preenchido pelo usuário, o sistema irá imprimir na tela todos 

aqueles resultados referentes à busca em questão.  
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Isso fará com que o usuário possa identificar a informação que procura, em 

especial, o RM do aluno, encontrando assim, o prontuário do estudante desejado 

com maior agilidade. 

Assim que o usuário realizar a busca e encontrar o aluno que deseja, também 

poderá alterar os valores dos campos do que achar necessário, bem como excluir 

um registro de aluno do banco de dados. 

3.4.4 Regras de Negócio  

A partir do entendimento do negócio e da descrição da aplicação, foram 

definidas algumas regras de negócio descritas, com o intuito de que a aplicação 

proposta atinja seus objetivos de forma efetiva, sendo elas: 

• O RM deve ser um número único por estudante e sem repetições; 

• Somente os usuários cadastrados podem fazer alterações no cadastro do 

aluno; 

• O acesso para cadastrar novos usuários é permitido para os perfis validados 

como Administrador. 

• Como o RA e o RM são números únicos por aluno, o sistema não permite a 

inserção deste registro no banco de dados preenchendo um desses campos 

com um valor já existente na aplicação. 

3.4.5 Modelagem das Funcionalidades – DFD  

Foi elaborada a modelagem das funcionalidades do software através do 

Diagrama de Fluxo de Dados (DFD) de Nível 1, conforme figura 11. 
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Figura 11: Modelagem DFD de Nível 1 

 

Fonte: próprios autores (2021). 

 

3.4.6 Modelagem Banco de Dados 

Seguindo os conceitos sobre banco de dados, apresenta-se neste trabalho o 

modelo conceitual com a elaboração do Diagrama Entidade Relacionamento (DER). 
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3.4.6.1 Modelo Conceitual 

A princípio foram estabelecidas as entidades a serem utilizadas pelo sistema 

de RM’s, bem como os atributos e os relacionamentos concebidos a elas. 

A figura 12 apresenta o Diagrama Entidade Relacionamentos (DER) 

elaborado para o modelo conceitual, onde é possível observar graficamente a 

primeira etapa da modelagem do banco de dados.  

Figura 12: Modelo Conceitual - Diagrama Entidade Relacionamento (DER) 

 

Fonte: próprios autores (2021). 

 

Neste diagrama pode-se perceber que a entidade “Usuário” se relaciona 

diretamente com a entidade “Aluno”, podendo realizar a manipulação dos dados das 

ocorrências que possam ter em “Aluno”, cadastrando, visualizando, alterando e 

excluindo quando for necessário. 

Há ainda a presença da entidade “Cargo” que se relaciona com “Usuário” 

contendo o cargo para o qual o Usuário está designado. 
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3.5 MVP - Minimum Viable Product 

No Produto Mínimo Viável ou Minimum Viable Product (MVP) são 

apresentadas as telas para navegação da aplicação, em que o manual do usuário 

pode ser observado conforme Apêndice B. 

A figura 13 apresenta a primeira tela que aparece ao usuário, tendo ele que 

realizar sua validação mediante login e senha, 

Figura 13: Tela Inicial 

 
 

Fonte: próprios autores (2021). 

 

A figura 14 mostra o formulário de login, acessível ao clicar em “Fazer login”. 
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Figura 14: Formulário de login 

 

Fonte: próprios autores (2021). 

 

Sendo validado com sucesso, o funcionário ter diversas opções de acordo 

com seu nível de acesso (administrador ou não administrador) como mostram as 

figuras 15 e 16. 

Figura 15: Tela de início - administrador 

 

Fonte: próprios autores (2021). 
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Figura 16: Tela de início – não-administrador 

 

Fonte: próprios autores (2021). 

A opção comum para os dois níveis de acesso, com a exceção de fazer logoff 

com o botão “Sair”, é a de visualizar registros de aluno. Ao clicar no botão “visualizar 

registros de alunos”, tabela é visualizada como mostra a figura 17. 

Figura 17: Visualização de registros 

 

Fonte: próprios autores (2021). 

Ainda, utilizando a caixa de pesquisa, é possível filtrar registros pelo nome do 

aluno como apresentado na figura 18. 
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Figura 18: Filtro de registros 

 

Fonte: próprios autores (2021). 

Clicando em Editar Cadastro, pode-se editar o cadastro de um aluno, e salvar 

as mudanças clicando em salvar. Ao selecionar a opção para deletar o aluno, o 

sistema também solicita a confirmação do usuário como mostra a figura 19. 

Figura 19: Editar e deletar registros 

 

Fonte: próprios autores (2021). 

As próximas funcionalidades são restritas aos usuários com perfil 

administrador. A primeira, apresentada na figura 20, é a criação de cargo para os 
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usuários da aplicação, acessível ao clicar em “Cadastrar cargo” na tela inicial. O 

campo “É administrador?” determina o nível de acesso do usuário com aquele cargo. 

Figura 20: Cadastro de Cargos 

 

Fonte: próprios autores (2021). 

 

Através da opção cadastro de usuário, o funcionário com perfil administrador 

pode cadastrar novos usuários na aplicação como apresenta a figura 21. 

Figura 21: Cadastro de usuário 

 

Fonte: próprios autores (2021). 
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O cargo do usuário pode ser selecionado dentre as opções já existentes como 

mostra a figura 22. 

Figura 22: Seleção de Cargo 

 

Fonte: próprios autores (2021). 

Por fim, o usuário pode incluir novos registros de alunos através da opção 

“Cadastrar Aluno” como mostra a figura 23. 

Figura 23: Cadastro de prontuário de aluno 

 

Fonte: próprios autores (2021). 
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3.6 Benefícios para a gestão empresarial 

Com o levantamento realizado é possível perceber a grande importância que 

os prontuários dos estudantes têm no funcionamento da instituição de ensino, visto 

que, é nele que toda documentação do discente está disponível e armazenada. 

É por essa razão que diversos meios são usados na instituição tentando 

manter maior controle dessa documentação, como é o caso das Fichas Remissivas 

físicas, armazenadas em pequenas caixas, que possibilitam que os prontuários 

sejam guardados em ordem numérica de acordo com o RM. 

Por outro lado, se for levado em consideração este cenário de que a UE faz 

uso das Fichas Remissivas físicas em papel para realizar a busca pelos prontuários 

dos alunos, há de se perceber que existe um grande esforço desnecessário para 

que o funcionário possa realizar este processo. 

É muito comum ocorrer enganos e equívocos por parte dos funcionários ao 

armazenar uma Ficha Remissiva, prejudicando a busca do prontuário posteriormente 

já que há uma grande dependência das informações que são preenchidas em tais 

fichas, entregando ao funcionário o número de RM do aluno que é uma informação 

essencial para o processo. 

Sendo assim, são inúmeros os benefícios que uma solução em software 

apresenta para a gestão deste processo, principalmente, se considerar fatores como 

tempo, organização, confiabilidade e agilidade, trazendo um ganho enorme para 

execução desta tarefa. 

3.6.1 Organização 

Como há uma inúmera quantidade de registros de alunos presentes na UE, é 

muito comum que, em algum momento, a organização desse cenário acabe saindo 

do controle, e é exatamente isso que vem ocorrendo. 

Por diversas vezes, como já mencionado anteriormente, os funcionários 

acabam realizando o armazenamento das Fichas Remissivas de maneira incorreta, 

sendo elas colocadas fora da posição estabelecida, o que prejudica a organização 

que é necessária para o processo, dificultando a procura do prontuário 

posteriormente. 

Já com o uso da ferramenta proposta, equívocos como esses tendem a não 

ocorrer mais, visto que os dados serão alocados no banco de dados da aplicação, e 



 

Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza 
Faculdade de Tecnologia de Franco da Rocha 

 

 

 

44 

 

não mais importará a ordem com que esses dados fiquem armazenados no sistema, 

já que para encontrar o registro desejado basta que se faça a busca pelo registro do 

aluno por meio da aplicação. 

3.6.2 Tempo 

Em consequência da falta de organização que tende a ocorrer, e pela 

quantidade de registros de alunos que se têm na instituição, é necessário levar em 

conta que utilizar as Fichas Remissivas físicas em papel, há uma grande demanda 

de tempo no processo de procura dos prontuários dos alunos. 

Desta forma a ferramenta proposta traria um grande ganho de tempo para a 

obtenção do número de RM desejado pelo usuário, já que passa a ser um processo 

automatizado, fazendo com que o usuário tenha apenas que preencher os campos 

de entrada para que o sistema faça a busca por ele.  

Desta vez, não mais o funcionário teria de descobrir o número de RM do 

aluno através das Fichas Remissivas físicas em papel, pelo contrário, é o sistema 

que seria encarregado de realizar essa busca, demandando menos tempo. 

3.6.3 Confiabilidade 

Em termos de confiabilidade também há de se considerar um ganho para o 

processo com o uso da aplicação, pois não existe uma segurança para o funcionário 

de que ele realmente irá encontrar o prontuário que deseja, sabendo que ele pode 

não encontrar a Ficha Remissiva correspondente ao aluno. 

Por sua vez, com o sistema tendo a sua disponibilidade mantida há uma 

confiabilidade maior no processo, visto que a utilização da ferramenta traz mais 

garantia ao funcionário de que ele irá realmente encontrar o que deseja. Isso se dá, 

pois a informação que estiver no banco de dados será encontrada com muito mais 

facilidade do que se ele tiver de procurar manualmente por uma Ficha Remissiva. 

3.6.4 Agilidade 

Também há de se considerar a facilidade que a aplicação apresenta para a 

realização do processo, pois ela proporciona uma extrema agilidade, facilitando ao 

funcionário realizar procura dos prontuários de maneira mais eficiente.  
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Por mais que sejam usados meios que visam melhor o controle dos 

prontuários dos alunos, como o uso das Fichas Remissivas físicas em papel, por 

exemplo, ainda se tem um esforço enorme para descobrir o número de RM do aluno 

desejado, e a aplicação proposta oferece um ganho enorme de agilidade nesse 

sentido. 

Portanto, considerando esses fatores percebe-se o potencial que a 

ferramenta proposta oferece para a gestão do processo e controle dos prontuários 

dos alunos na Unidade Escolar estudada. 

3.7 Portfólio do Projeto 

Para documentar e armazenar toda evolução deste projeto durante o período 

em que foi elaborado, foi desenvolvido um portfólio utilizando a ferramenta 

Sharepoint. 

Neste portfólio foi armazenada a coleção dos projetos desenvolvidos ao longo 

da formação, sendo elaborados desde o início do curso. Primeiramente foram 

separados os projetos em cinco partes, dividindo-os de acordo com o semestre em 

que o Projeto Interdisciplinar correspondente foi desenvolvido. 

As páginas do SharePoint são facilmente navegadas através do menu lateral 

esquerdo, em que é possível selecionar o projeto que se deseja visualizar, como 

apresenta a figura 24. 
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Figura 24: SharePoint – Menu Lateral de Navegação 

 

Fonte: próprios autores (2021). 

 

A página inicial evidencia uma breve introdução do portfólio desenvolvido, 

contextualizando o que foi desenvolvido no decorrer das páginas no SharePoint, 

conforma apresenta a figura 25. 

Figura 25: SharePoint – Pagina Inicial 

 

Fonte: próprios autores (2021). 
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O início dos projetos se deu com Projeto Interdisciplinar (PI) I elaborado no 

segundo semestre como mostra a figura 26, tendo como base a disciplina de 

Modelagem de Processos, em que foi realizado o entendimento do negócio para que 

pudesse enxergar uma solução em software posteriormente. 

Figura 26: SharePoint – Projeto I 

 

Fonte: próprios autores (2021). 

 

No semestre seguinte, com o PI II e III, foram levantadas as funcionalidades 

da aplicação proposta, bem como a modelagem do banco de dados, contemplado as 

disciplinas de Engenharia de Software e Aplicações e Banco de Dados e Aplicações 

respectivamente como mostra a figura 27. 

Figura 27: SharePoint – Projeto II e III 

 

Fonte: próprios autores (2021). 
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Já no quarto semestre, com a elaboração do PI IV para a disciplina de 

Programação para Internet, foi realizado o recorte Web da aplicação, sendo ela 

colocada em funcionamento através de um servidor como apresenta a figura 28. 

Figura 28: SharePoint – Projeto IV 

 

Fonte: próprios autores (2021). 

 

Com a chegada do quinto semestre, identificou-se a necessidade de 

visualizar os benefícios em termos de gestão que a aplicação proposta viria a trazer 

para a instituição, elaborando a página no SharePoint do PI V como exibe a figura 

29. 

Figura 29: SharePoint – Projeto V 

 

Fonte: próprios autores (2021). 
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No sexto e último semestre, atendendo a disciplina de Projetos de Tecnologia 

da Informação II, foi trazida página do PI VI com exemplificações do SharePoint e do 

Painel Power BI, como evidencia a figura 30. 

Figura 30: SharePoint – Projeto VI 

 

Fonte: próprios autores (2021). 

 

Por fim, é apresentada a página de conclusão dos PI’s, passando uma visão 

geral do portfólio, conforme mostra a figura 31. 

Figura 31: SharePoint – PI – Conclusão 

 

Fonte: próprios autores (2021). 

 

Portanto, através do SharePoint foi possível apresentar o Portfólio, com a 

coleção dos projetos desenvolvidos, de forma simples e usual, de modo que se 

possa acompanhar a evolução ocorrida no decorrer da formação. 
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4 DISCUSSÃO E RESULTADOS 

Neste capítulo são discutidos os problemas encontrados, as oportunidades de 

melhoria e os resultados a serem obtidos com o uso da solução proposta. 

4.1 Problemas Encontrados 

Na maneira atual como ocorre o controle dos prontuários dos alunos, 

principalmente no que diz respeito ao processo de armazenagem e procura dos 

prontuários, existe uma grande dificuldade por parte dos funcionários quando é 

preciso ter acesso aos documentos dos discentes. 

Esta dificuldade se dá pelo fato de haver uma grande dependência das Fichas 

Remissivas no processo, visto que são essenciais (no modelo atual) para se ter 

acesso ao número de Registro de Matrícula (RM) do aluno desejado. 

Como são fichas físicas e sofrem manipulação do funcionário, por diversas 

vezes elas não são encontradas com facilidade, pois podem ter sido armazenadas 

equivocadamente, sendo guardadas fora da sequência correta, ou perdidas em 

algum momento. 

4.2 Oportunidades de Melhorias 

Diante da dificuldade existente para o funcionário no processo em questão, a 

ferramenta proposta vem como uma forma de auxiliá-lo, trazendo-lhe mais 

confiabilidade para encontrar o prontuário desejado. 

Ainda assim existem algumas possibilidades de melhorias que poderiam ser 

implementadas futuramente, visando otimizar ainda mais o processo. Desta forma a 

solução proposta poderia ser mais eficaz, contemplando, por exemplo, um “Sistema 

de Alertas”. Tal funcionalidade emitiria um alerta ao usuário caso surgisse uma nova 

matrícula de aluno na instituição e este ainda não esteja cadastrado no sistema de 

RM’s. 

4.2.1 Sistema de Alertas 

Como há a possibilidade de obter informações dos novos alunos matriculados 

na UE pela utilização da plataforma Secretaria Escolar Digital (SED), seria 

interessante adicionar uma funcionalidade no Sistema de RM’s em que fosse 
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possível alertar ao usuário da aplicação caso houvesse alguma divergência no 

cadastro. 

Para isso pode-se gerar um alerta ao identificar que o aluno esteja 

matriculado na instituição, mas não esteja presente no banco de dados da 

ferramenta. Outra situação ainda, o aluno cadastrado em ambas as plataformas 

(ferramenta proposta e a SED), porém com os valores preenchidos nos campos, 

diferentes uns dos outros. 

Desse modo seria possível identificar as divergências nos cadastros dos 

alunos na ferramenta proposta, evitando que isso prejudique a procura pelo seu 

prontuário posteriormente. 

4.3 Resultados 

Como a ferramenta realiza a busca pelos registros dos alunos cadastrados de 

maneira automatizada, a dificuldade com a procura pelos prontuários tende a ser 

minimizada significativamente, dando um ganho enorme de agilidade e tempo para o 

processo. 

Isso, porque não mais importará a ordem com que fiquem armazenados os 

registros dos alunos, pois a busca será feita no banco de dados de maneira 

automatizada pela aplicação. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo deste estudo visou desenvolver uma ferramenta que fosse capaz 

de auxiliar o funcionário da Unidade Escolar a encontrar o prontuário do aluno de 

maneira mais ágil e eficiente.  

Desta forma a ferramenta proposta se mostra muito promissora, 

principalmente, no que diz respeito ao ganho de agilidade e tempo trazido ao 

processo em questão, visto que ela proporciona uma busca pelo número de Registro 

de Matrícula (RM) de maneira automatizada, atendendo a necessidade existente na 

instituição. 

Com os diversos conceitos abordados no decorrer do projeto, a pesquisa na 

literatura proporcionou um embasamento teórico dos termos envolvidos 

apresentando definições e a importância de certos conceitos trazidos pelos autores. 

Através da realização do estudo de caso e com o auxílio do questionário foi 

possível ter o entendimento do negócio, tornando possível a realização da 

modelagem de processos, que permitiu gerar o Mapa de Processos apresentando o 

fluxo das tarefas graficamente. 

Com o entendimento do negócio foi possível estabelecer as regras de 

negócios a serem tratadas pela aplicação, bem como a elaboração do Diagrama de 

Fluxo de Dados (DFD) apresentando as funcionalidades adotadas para atender as 

necessidades da Unidade Escolar (UE). 

A modelagem do Banco de Dados foi desenvolvida na elaboração do projeto, 

proporcionando a visualização das tabelas e atributos a serem utilizados na 

aplicação, sendo possível a utilização de um banco de dados para armazenamento 

dos dados e informações necessárias para o funcionamento da solução. 

Foi possível ainda perceber os benefícios em termos de gestão empresarial 

que a aplicação proposta traria à instituição de ensino, podendo observar ganhos em 

questão de organização, tempo, confiabilidade e agilidade no processo. 

Por meio da ferramenta SharePoint foi possível produzir o portfólio com a 

coleção dos projetos desenvolvidos, de modo que possa ser acompanhada a 

evolução que houve no decorrer da formação. 
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E ainda, através do Power BI houve elaboração de um painel que permite a 

análise dos dados coletados, de modo que seja possível ter uma ampla visão da 

instituição, dando apoio à tomada de decisão. 

Portanto a ferramenta proposta, apesar de não estar em seu estágio pleno de 

desenvolvimento, atende as necessidades do negócio fornecendo maior agilidade no 

processo de armazenagem e procura de prontuários de alunos. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DE APOIO PARA ENTENDIMENTO DO 

NEGÓCIO 

✓ Como acontece o controle dos prontuários dentro da Unidade Escolar (UE)? 

 

✓ Como é feita a procura por um prontuário atualmente na instituição? 

 

✓ Atualmente, qual a importância das Fichas Remissivas para a armazenagem e 

procura dos prontuários dos alunos? 

 

✓ Já ocorreu de você ter dificuldade de encontrar algum prontuário de um aluno, 

por não conseguir encontrar a Ficha Remissiva correspondente ao estudante 

desejado? 

 

✓ Você considera que a busca pelo número de Registro de Matrícula (RM) poderia 

ser feita de forma diferente se não através das Fichas Remissivas? 

 

✓ Você usaria uma solução sistêmica para o processo de gerência dos prontuários 

na instituição? 

 

✓ Você acredita que seria melhor se a busca pelo RM fosse feita de maneira mais 

automatizada? 

 

✓ Caso houvesse uma solução sistêmica, quais informações você acredita que 

sejam necessárias para serem colocadas como meio de busca dos registros de 

alunos? 
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APÊNDICE B – MANUAL DO USUÁRIO 
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ANEXO A – TERMO DE CONSENTIMENTO DA INSTITUIÇÃO 

 

 

O conteúdo expresso no trabalho é de inteira responsabilidade do(s) autor(es). 


