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RESUMO 
 

Dispositivos móveis estão tornando cada vez mais pratica a vida das pessoas. 

Dentre os usuários que mais utilizam esses dispositivos estão os jovens que em 

grande escala estão inseridos no ambiente Universitário.  Diante da falta de 

ferramentas de apoio a socialização acadêmica, o objetivo desse trabalho é o 

desenvolvimento de uma aplicação móvel para o sistema operacional Android, 

que faça uso de um Web Service, implementado com arquitetura REST, que sirva 

de agente comunicador entre professores e alunos. 

 

Palavras-chave:Geolocalização, Desenvolvimento Android, Web Service, REST.  

  



 
 

 
 
 

ABSTRACT 

Mobile devices are becoming more and more practical in people's lives. Among 

the users who use these devices the most are the young people who are large-

scale in the university environment. Faced with the lack of tools to support 

academic socialization, the objective of this work is the development of a mobile 

application for the Android operating system, which make use of a Web service, 

implemented with REST architecture, that serves as a communicating agent 

between teachers and Students. 

Keywords:Geolocalization, Android Development, Web Service, REST. 
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1. INTRODUÇÃO 

Tecnologias móveis estão tornando cada vez mais prática a vida das pessoas. O 

compasso tecnológico vem evoluindo dia a dia e, junto a todo esse avanço a 

informação se encontra cada vez mais distribuída e sendo cada vez mais 

armazenada em ambientes virtuais que podem ser facilmente acessados por uma 

ampla variedade de dispositivos (LUSTOSA, 2013). 

Por conta de toda essa evolução tecnológica e uma forte popularização dos 

dispositivos móveis com acesso à internet, a participação de Smartphones entre 

os usuários de telefonia celular vem aumentando e está cada vez mais presente 

no cotidiano dos brasileiros (IBOPE, 2012).  

Direcionando o foco para o cenário universitário, existe atualmente uma grande 

escassez de aplicações móveis com o intuito de facilitar a imersão de alunos no 

ambiente acadêmico e estreitar sua comunicação com professores. Por exemplo, 

o campus de Alegre da Universidade Federal do Espirito Santo, que possui hoje 

um total de 227 professores, 1.994 alunos matriculados na graduação e 269 

alunos matriculados na pós-graduação (CCA-UFES, 2016),não dispõe de uma 

aplicação para dispositivo móvel que funcione como alternativa para facilitar a 

interação de alunos e professores. 

Como em muitas Universidades, a cada inicio de semestre, novos alunos 

ingressam nos cursos ofertados no campus de Alegre e, a grande maioria, ainda 

não conhece o campus, a localização de suas aulas, secretarias, salas de 

professores, laboratórios, gerando uma situação desagradável e de estresse ao 

aluno recém-integrado ao ambiente acadêmico(PRESA, 2015). 

Somado a isso, existe uma grande dificuldade em saber com exatidão qual 

horário um professor se encontra no campus, e quais os horários que se encontra 

com horário disponível para atendimento particular aos discentes. 

Diante do problema exposto, um aplicativo móvel que auxilie os alunos e 

visitantes em geral na busca por informação a respeito de um docente em 

específico, traria enormes benefícios para a comunidade acadêmica, como 
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facilidade de contato, agilidade e objetividade para consultar a disponibilidade de 

um professor em qualquer momento.  

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 OBJETIVO GERAL DO TRABALHO 

 

O objetivo geral do trabalho proposto é o desenvolvimento de uma aplicação 

móvel de auxílio para alunos, funcionários e visitantes, para a notificação acerca 

da presença de professores universitários no campus de Alegre da Universidade 

Federal do Espírito Santo. 

 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Os objetivos específicos desse trabalho foram divididos em três etapas essenciais 

para o funcionamento da aplicação: 

 Desenvolvimento da documentação do sistema, por meio dos diagramas 

de caso de uso e diagramas de sequencia da aplicação; 

 Desenvolvimento do módulo cliente, um aplicativo para o sistema 

operacional Android; 

 Desenvolvimento do módulo servidor da aplicação com o objetivo de 

fornecer comunicação entre o módulo cliente e o webservice. 

 

Por fim, a estrutura desse trabalho está dividida da seguinte forma: o Capítulo 2 

apresenta uma revisão da literatura; o Capítulo 3 detalha a metodologia que foi 

seguida para realização da aplicação; o Capítulo 4 apresenta os resultados 

alcançados; o Capítulo 5 apresenta as conclusões sobre o trabalho realizado; e, 

por fim o Capítulo 6 enumera as referências utilizadas como base intelectual. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

A revisão da literatura, serviu como referencial teórico para o desenvolvimento 

desse trabalho, uma vez que o conhecimento prévio dos assuntos abordados a 

seguir, é de fundamental importância para a compreensão do problema. 

2.1 DISPOSITIVOS MÓVEIS 

 

Um dispositivo móvel deve ser capaz de processar e trocar informações via 

internet e também de ser transportado com praticidade. Não deve haver 

necessidade de cabos para que seja possível realizar sua conexão a rede e nem 

de estar o tempo todo conectado a fonte de energia elétrica (FIGUEREDO e 

NAKAMURA, 2003).  

Partindo deste conceito inicial e passado os anos do surgimento dos primeiros 

dispositivos móveis, com toda a evolução tecnológica presente nesses 

dispositivos atualmente, mais precisamente nos celulares, os usuários contam 

com recursos que vão muito além dos recursos oferecidos por celulares mais 

antigos, ou seja, os celulares deixaram apenas de realizar ligações e enviar 

mensagens de textos e passaram a contar com hardwares mais potentes e 

sistemas operacionais mais avançados. A partir de então, tornou-se possível o 

desenvolvimento de aplicações melhores e cada vez mais completas (SILVA e 

SANTOS, 2014). 

Essas aplicações para dispositivos móveis, como o nome sugere, são 

projetosdesenvolvidos para serem executados por dispositivos eletrônicos 

móveis, também conhecidos como Palmtops, Tablets, leitores de mp3 e 

Smartphones. Esse último domina o mercado de dispositivos móveis e atualmente 

possui uma excelente capacidade de armazenamento e processamento (DA 

SILVA e PIRES, 2015). 
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2.2 SISTEMAS DE GEOLOCALIZAÇÃO 

 

Um sistema de geolocalização é capaz de permitir que computadores, aplicativos 

e serviços, que possuam conexão com a internet, saibam a exata localização 

geográfica de um usuário (LUSTOSA, 2013).  

Conforme a definição do GOOGLE DEVELOPER(2016)geolocalização é um 

recurso que faz uso da identificação da localização geográfica de um usuário, 

obtendo essas informações a partir de um dispositivo de computação, por meio de 

uma grande variedade de técnicas para coleta dos dados importantes para sua 

inferência.  

Dentre essas técnicas utilizadas para realizar a descoberta da localização, um 

dos primeiros métodos utilizado para esse fim era baseado no endereço IP que 

por muitas vezes, fornecia informações pouco confiáveis. Por conta disso, com a 

necessidade de melhorar a precisão da localização do usuário, foram 

desenvolvidas API’s para otimizar a confiabilidade de sistemas de geolocalização, 

tornando possível determinar o posicionamento via endereço IP de forma mais 

precisa (SANTOS JÚNIOR, et al, 2015). 

Nogueira(2011) em seu estudo aponta alguns motivos interessantes que fazem 

com que equipamentos e aplicações que ofereçam serviços de geolocalização 

ocupem a primeira posição em uma lista global de produtos com grande potencial 

de crescimento para dispositivos móveis. Podem ser destacados como motivos 

para esse potencial de crescimento a precisão de informações e a possibilidade 

de rastreabilidade, fazendo com que sistemas baseados em geolocalização 

deixem de ser tendência e se tornem cada vez mais realidade.  
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2.3 ARQUITETURA DO SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 

 

O início do desenvolvimento de sistemas operacionais para smartphones foi um 

momento caótico, em que muitos fabricantes tentaram se firmar como padrão, 

buscando conquistar o mercado com aparelhos contendo muitas funcionalidades 

proprietárias, porém sem um sistema operacional que de fato fosse um consenso 

entre os diversos tipos de hardwares fabricados. A geração de smartphones da 

época estava a procura de uma plataforma que satisfizesse todas as expectativas 

por aplicativos, que funcionassem em qualquer aparelho e que tivesse uma 

interface amigável que fosse do agrado do consumidor. Então, a Apple lançou 

oiPhone com o sistema operacional iOS que de fato possui todas as 

características aqui citadas (GIROLLETE, 2012). 

Diante da pressão exposta pelo mercado, principalmente pelo fato da concorrente 

possuir uma versão estável sendo vendida, a Open Handset Alliance (OHA) que é 

um grupo, cuja liderança pertence à Google, e é formado por gigantes do 

mercado da telefonia de celulares, como LG, Samsung, Sony Ericsson e outras, 

surge com  o objetivo de definir uma plataforma única e aberta em que seu 

produto final fosse um sistema operacional competitivo ao iOS. Então, sob 

pressão do consórcio, a Google criou o Android, que consiste em um novo 

sistema operacional para aplicativos móveis, com base no já existente sistema 

operacional Linux, com diversas aplicações já instaladas em sua raiz e, ainda, um 

ambiente de desenvolvimento estável (LECHETA, 2010). 

Sobre a arquitetura do Android, sua plataforma de desenvolvimento pode integrar 

muitas funções do sistema a um aplicativo que está sendo desenvolvido. Na 

Figura 1, são demonstradas as camadas dos componentes de software que 

formam o sistema operacional Android, as quais compreendem desde o núcleo do 

sistema operacional Linux, até as aplicações (GIROLLETE, 2012). 
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Figura 1: Arquitetura Android

 

Fonte: LUSTOSA, 2013 

     

Finalmente, a força do Android com o Google no comando, impulsionada pela 

OpenHandset Alliance, pode ser resumida em benefícios concretos para o usuário 

e para os desenvolvedores, além da quebra de barreiras por vezes impostas por 

alguns fabricantes. Sua comunidade de usuários, desenvolvedores e fãs crescem 

em progressão geométrica (GIROLLETE, 2012).  

 

2.4 WEB SERVICES 

 

Existem sistemas e aplicações que podem se comunicar utilizando a internet, 

para realizar troca de dados. Para que isso seja possível, os “parceiros” 

envolvidos devem  estabelecer um acordo de consentimento mútuo, onde um 

“parceiro”, por sua vez, disponibilizaria a sua aplicação para o outro fazer uso e 
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obter o necessário para a realização de transações e negócios(ABINADER, 

2006). 

Exemplo disso, os Web Services, são aplicações divididas em módulos auto 

descritivos, acessíveis através de uma URL e independente das plataformas de 

desenvolvimento, que permitem a interação entre aplicações e sistemas sem a 

intervenção humana. Os Web Services, se apresentam como uma solução pratica 

e segura para os atuais problemas de integração de aplicações. Além disso, o 

ciclo de vida de um Web Service é composto por quatro estados distintos: 

Publicação, Descoberta, Descrição e Inovação (LOPES e RAMALHO, 2004). 

O estado de publicação, é um processo, arbitrário, através do qual o provedor do 

Web Service disponibiliza o conhecimento e a existência do seu serviço efetuando 

seu registro no repositório de Web Services. 

A descoberta é um processo também opcional em que uma aplicação cliente 

toma conhecimento da existência do Web Service pretendido, pesquisando no 

repositório.  

O estado de descrição é um processo obrigatório pelo qual o Web Service expõe 

a sua API, e desta maneira, faz com que a aplicação cliente tenha acesso a todos 

os seus métodos. Também nesse estado se encontra a descrição das 

funcionalidades por ela disponibilizadas.  

Por fim, a invocação é o processo pelo qual o cliente e o servidor interagem, 

através do envio de mensagens de input e de eventual recepção de mensagem 

output. 

Então, para o desenvolvimento de um Web Service, o primeiro passo a ser dado é 

a criação de uma aplicação servidor, ou seja, o Web Service propriamente dito e 

logo após a aplicação cliente que irá consumir os recursos desse Web Service 

(LOPES e RAMALHO, 2004). 

 

2.4.1 SOAP 
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O SOAP é um protocolo que realiza a descrição de quatro componentes 

principais: a formação de padrões para realizar o encapsulamento de dados e 

orientações de rota na forma de um envelope, o desenvolvimento de uma técnica 

para realizar o transporte e também as regras de codificação e um mecanismo de 

RPC ( CHAPPELL e JEWELL, 2002). 

Segundo Dalmoro, Dorneles e Rebonatto, (2009) (apud. STREIBEL, 2005), o 

protocolo SOAP define uma estrutura para operação interna entre sistemas 

através de mensagens XML. Sendo assim um envelope SOAP é um documento 

XML. 

O envelope define um padrão para a escrita do conteúdo de uma mensagem, a 

qual, por sua vez implica como a mensagem é processada. O protocolo de 

ligação oferece um mecanismo genérico para que seja realizado o envio de um 

envelope SOAP mediante um protocolo de rede comum, tal como o HTTP. As 

regras de codificação do protocolo SOAP proporcionam um padrão de 

mapeamento para vários tipos de dados da aplicação. Por fim, o RPC oferece 

uma forma alternativa para representar as chamadas dos métodos remotos da 

aplicação e também seus valores de retorno (DALMORO, DORNELES e 

REBONATTO, 2009 apud. STREIBEL, 2005). 

Resumindo, objetivo do protocolo SOAP é estabelecer um formato padrão para 

mensagens em um documento do tipo XML capaz de hospedar dados RPC. Isso 

facilita o intercambio de dados entre clientes e servidor tanto para modelos 

síncronos quanto para modelos assíncronos. Por fim, é mais indicado que os 

webservices com a arquitetura SOAP sejam utilizados em processamentos e 

chamas assíncronos, onde a aplicação necessita de um nível de segurança e 

confiabilidade alta para a troca de mensagens. 

 

2.4.2 REST 

 

Segundo Fielding (2000), REST significa Represetational State Transferer, é um 

modelo de arquitetura de software para sistemas hipermídia distribuídos. 
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Figura 2: Exemplo de Troca de Informação entre ClienteServidor usando tecnologia REST. 

 

    Fonte: FERREIRA e MOTA, 2014 

   

Na figura acima, temos a representação do funcionamento do REST. A Aplicação 

Cliente (AppClient) realiza o envio de uma requisição (HTTPRequest) contendo 

informações necessárias para executar uma determinada operação com a 

Aplicação Servidor (AppServer). A Aplicação Servidor realiza o processamento da 

requisição e devolve para a Aplicação Cliente uma resposta (HTTPResponse) que 

pode ser um arquivo XML ou uma String JSON contendo desde uma simples 

mensagem a um bloco de informações complexas. O JSON trata-se de um 

formato leve e menos burocrático para intercambio de dados(FERREIRA e 

MOTA, 2014). 

Entre as principais características da arquitetura REST, Fielding(2000), em sua 

dissertação de doutorado ArchitecturalStylesandthe Design of Network-based 

Software Architecturesestabelece princípios norteadores do que viria a ser 

conhecido como REST. Entre suas principais características estão: 

 Pouca quantidade de conteúdo textual formatado em XML ou JSON; 
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 Em grande maioria dos casos opera sobre o protocolo HTTP; 

 Seu foco é expor recursos da aplicação de forma pública, ou seja, através 

de métodos conhecidos; 

 Não é necessário suporte especifico para linguagem, uma vez, que, os 

dados são transmitidos usando um XML ou uma simples String JSON. 

Em relação a protocolo, Dalmoro, Dorneles e Rebonatto (2009) afirmam que o 

HTTP é o protocolo chave, sendo o mais indicado para trabalhar com Web 

Services REST.  

Segundo Paliari(2012) o REST está cada vez mais sendo utilizado como uma 

alternativa ao protocolo SOAP, onde a principal vantagem está em torno da 

burocracia do protocolo SOAP, algo que pode ser drasticamente reduzido com a 

utilização do REST.  

Finalmente, Ferreira e Mota(2014), ainda definem que o REST deve ser utilizado 

onde exista limitação de recursos de largura e de banda e também quando não 

existe preocupação com o formato do retorno da solicitação, pois qualquer 

navegador pode ser utilizado, uma vez que o REST utiliza os padrões de 

chamada do protocolo HTTP.  

 

2.4.3 SERVIDOR COM PHP 

 

De acordo com Vivas (2000), Personal Home Pagem Tools - PHP é uma 

linguagem que possibilita a criação de sites para a WEB de forma mais dinâmica 

e que possibilita uma interação com o usuário de maneira mais fácil de ser 

compreendida, através de parâmetros da URL ou simplesmente links. 

Uma grande vantagem do PHP, é que o código é executado no lado do servidor 

da aplicação, sendo enviado para o cliente somente o resultado de uma operação 

realizada no lado do servidor, como por exemplo, poder interagir com o banco de 

dados sem expor código fonte para o cliente (ZAGO, 2001). 
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Ainda, de acordo com Zago (2001), pelo fato dessas operações acontecerem do 

lado do servidor o PHP é considerado uma linguagem back-end utilizada no 

desenvolvimento de serviços para a web. 

Utilizando o beneficio de um Web Service REST utilizar os métodos base do 

HTTP (GET, POST, DELETE, PUT, etc), o PHP se torna uma excelente opção 

para o desenvolvimento de um Web Service REST pelo fato da linguagem já 

tratar esses tipos de requisições em sua raiz, tratando assim com objetividade o 

desenvolvimento de uma aplicação distribuída que utilize os conceitos de REST 

(PASQUA, 2015).  



23 
 

 
 
 

3. METODOLOGIA 

 

A metodologia de desenvolvimento deste trabalho foi dividida em duas partes, 

sendo a primeira, etapa de projeto da aplicação e a segunda de implementação 

do sistema. 

 

3.1 PROJETO DO SISTEMA 

 

Utilizando a ferramenta de modelagem de UML Astah, foram desenvolvidos os 

diagramas de caso de uso, diagramas de sequencia e diagrama de classe com o 

objetivo de analisar o projeto do sistema. 

 

3.2 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA 

 

A implementação do sistema foi realizada em duas etapas: etapa de 

desenvolvimento do servidor da aplicação e, etapa de desenvolvimento do 

módulo cliente da aplicação. A etapa de desenvolvimento do módulo servidor foi 

desenvolvida por meio da criação de um webservice, uma vez que o mesmo 

provê eficiência na troca de dados entre o módulo cliente e o módulo servidor. 

Para implementação do webservice, foi utilizada a linguagem PHP. Além disso, o 

modelo arquitetural escolhido para esse desenvolvimento foi o REST, pois o 

mesmo apresenta uma abordagem simples e objetiva para resolução do 

problema. 

Na fase de desenvolvimento do cliente foi desenvolvida uma aplicação Android 

com uso da ferramenta IDEAndroid Studio. Essa aplicação promove a interação 

com a aplicação servidora, com o objetivo de atualizar informações em banco de 

dados e de realizar consultas a respeito do status de um professor no campus. 
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A aplicação foi desenvolvida utilizando a linguagem JAVA e framework padrão de 

desenvolvimento do Android. 
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4. RESULTADOS 

 

Os resultados desse trabalho, são apresentados em duas etapas, etapa de 

projeto da aplicação, com diagramas de classe, sequencia e casos de uso e etapa 

de implementação da aplicação, com o desenvolvimento do módulo servidor e o 

desenvolvimento do módulo cliente Android. 

 

4.1 PROJETO DA APLICAÇÃO 

 

4.1.1 LEVANTAMENTO DE REQUISITOS 

 

Diante da necessidade de compreender as funcionalidades da aplicação, foi 

realizado o levantamento dos requisitos do sistema, com base em uma serie de 

reuniões entre aluno orientado e o autor desse trabalho, realizando o papel do 

ator Aluno e o docente orientador desse trabalho, realizando o papel do ator 

Professor da aplicação. Sendo assim, foi possível elencar os requisitos funcionais 

e não funcionais do sistema, que serão descritos a seguir: 

 

4.1.1.1 REQUISITOS FUNCIONAIS 

 

[RF01]: Cadastro de professores e alunos. 

Descrição: O sistema deverá ser capaz de adicionar professores e alunos ao 

banco de dados. 

[RF02]: Permissão sobre a notificação da presença de professores. 

Descrição: O sistema deverá permitir que o ator professor, quando logado, seja 

capaz de escolher se permite que a aplicação notifique sobre sua presença ou 

não. 

[RF03]: Visualizar professores cadastrados. 
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Descrição: O sistema deverá permitir que o ator aluno saiba o status de todos os 

professores cadastrados no banco de dados do aplicativo. 

[RF05]: Pesquisa de professor. 

Descrição: O sistema deverá permitir que o ator pesquise o professor que deseja 

saber o status de presença. 

[RF04]: Possibilidade de seguir professor. 

Descrição: O sistema deverá permitir que o ator aluno, possa escolher os 

professores o qual tenha interesse de ser notificado sobre sua presença. 

[RF05]: Possibilidade de deixar de seguir professor. 

Descrição: O sistema deverá permitir que o ator aluno, escolha quais professores 

ele não quer receber mais notificações.  

 

4.1.1.2 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS 

 

 [RNF01]: Facilidade visual do status de presença. 

Descrição: O sistema deverá exibir um ícone verde, quando o status de presença 

do professor esteja ativo e vermelho quando estiver desativado. 

 

4.1.2MODELAGEM UML 

 

A partir dos requisitos levantados, foram gerados os diagramas de classe, 

diagramas de caso de uso e diagramas de sequência da aplicação.  

Nas seções 4.1.2.1, 4.1.2.2, 4.1.2.3, são apresentados os diagramas e as 

descrições detalhadas de cada diagrama produzido. 

 

4.1.2.1 DIAGRAMA DE CASO DE USO DA APLICAÇÃO 

.  
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Com base no levantamento de requisitos, foi elaborado o diagrama de caso de 

uso, apresentado na Figura 3 que possui: 2 atores, Professor e Aluno. E 9 casos 

de uso, sendo 3 de interação do ator professor com o sistema, e outros 6 casos 

de uso são de interação do ator aluno com o sistema.  

 

Figura 3: Diagrama de caso de uso da aplicação. 

Fonte: O autor. 

 

Segue a descrição dos casos de uso: 

[UC01]: Logar Professor. 

Descrição: Permite que o ator Professor tenha acesso as funcionalidades do 

sistema. 
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Fluxo Principal: 

[FP00]: O caso de uso se inicia no momento em que o ator Professor abre a 

aplicação. 

[FP01]: O ator Professor digita suas credenciais. 

[FP02]: O ator Professor seleciona a opção “Entrar” para enviar seus dados. 

[FP03]: O sistema verifica os dados digitados. 

[FP04]: O sistema encaminha o ator Professor para a pagina inicial. 

Fluxo Alternativo: 

[FA01]: No [FP03] o ator Professor digitou Login, Senha ou o cadastro não existe, 

retornar para [FP01] sinalizando que o Login não foi efetuado. 

[UC02]: Cadastrar Professor. 

Descrição: Permite que o ator professor realize seu cadastro no sistema. 

Fluxo Principal: 

[FP00]: O caso de uso se inicia no momento em que o ator Professor abre a 

aplicação. 

[FP01]: O ator Professor acionar o botão “Cadastre-se”. 

[FP02]: O ator Professor digita as credenciais que deseja cadastrar no sistema. 

[FP03]: O ator Professor aciona o botão “Cadastrar” para enviar os dados 

informados ao banco de dados da aplicação. 

[FP04]: O ator Professor é direcionado para a pagina inicial da aplicação. 

Fluxo Alternativo: 

[FA01]: No passo [FP02] o ator Professor não informou Login, Senha ou 

Departamento, retornar para [FP02], informando que o cadastro não foi efetuado. 

[UC03]: Notificar. 

Descrição: Permite que o ator Professor autorize ao sistema detalhes sobre sua 

localização. 
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Fluxo Principal: 

[FP00]: O caso de uso se inicia no momento em que o ator Professor estiver 

logado no sistema. 

[FP01]: O ator professor aciona o botão de notificação para o modo ligado. 

[UC04]: Logar Aluno. 

Descrição: Permite que o ator Aluno tenha acesso as funcionalidades do sistema. 

Fluxo Principal: 

[FP00]: O caso de uso se inicia no momento em que o ator Aluno abre a 

aplicação. 

[FP01]: O ator Aluno digita suas credenciais. 

[FP02]: O ator Aluno seleciona a opção “Entrar” para enviar seus dados. 

[FP03]: O sistema verifica os dados digitados. 

[FP04]: O sistema encaminha o ator Aluno para a pagina inicial. 

Fluxo Alternativo: 

[FA01]: No [FP03] o ator Aluno digitou Login, Senha ou o cadastro não existe, 

retornar para [FP01] sinalizando que o Login não foi efetuado. 

[UC05]: Cadastrar Aluno. 

Descrição: Permite que o ator Aluno realize seu cadastro no sistema. 

Fluxo Principal: 

[FP00]: O caso de uso se inicia no momento em que o ator Aluno abre a 

aplicação. 

[FP01]: O ator Aluno acionar o botão “Cadastre-se”. 

[FP02]: O ator Aluno digita as credenciais que deseja cadastrar no sistema. 

[FP03]: O ator Aluno aciona o botão “Cadastrar” para enviar os dados informados 

ao banco de dados da aplicação. 

[FP04]: O ator Aluno é direcionado para a pagina inicial da aplicação. 
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Fluxo Alternativo: 

[FA01]: No passo [FP02] o ator Aluno não informou Login, Senha ou 

Departamento, retornar para [FP02], informando que o cadastro não foi efetuado. 

[UC06]: Verificar Status. 

Descrição: Permite ao ator Aluno verificar o status dos professores que ele segue. 

Fluxo Principal: 

 [FP00]: O caso de uso se inicia no momento em que o ator Aluno estiver logado 

no sistema. 

[FP01]: O ator aluno verifica junto a pagina inicial da aplicação o status dos 

professores que ele segue.  

[UC07]: Pesquisar Professor. 

Descrição: Permite que o ator Aluno, pesquise um professor pelo nome. 

Fluxo Principal: 

[FP00]: O caso de uso se inicia no momento em que o ator Aluno estiver logado 

no sistema. 

[FP01]: O ator Aluno digita o nome do professor o qual ele deseja visualizar o 

perfil. 

Fluxo Alternativo: 

[FA01]: O ator aluno pesquisa por um professor que não está cadastrado no 

sistema ou digita o nome do mesmo de maneira incorreta, retornar para [FP01]. 

[UC08]: Seguir Professor. 

Descrição: Permite que o ator Aluno, siga um professor o qual ele deseja receber 

informações. 

Fluxo Principal:  

[FP00]: O caso de uso se inicia no momento em que o ator Aluno estiver logado 

no sistema. 
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[FP01]: [FP01]: O ator Aluno digita o nome do professor o qual ele deseja 

visualizar o perfil. 

[FP02]: O ator Aluno aciona o botão “Seguir” no momento em que estiver no perfil 

do professor desejado. 

Fluxo Alternativo: 

 [FA01]: O ator aluno pesquisa por um professor que não está cadastrado no 

sistema ou digita o nome do mesmo de maneira incorreta, retornar para [FP01]. 

[UC09]: Desseguir Professor. 

Descrição: Permite que o ator Aluno, siga um professor o qual ele deseja receber 

informações. 

Fluxo Principal:  

[FP00]: O caso de uso se inicia no momento em que o ator Aluno estiver logado 

no sistema. 

[FP01]: O ator Aluno seleciona na pagina principal o perfil de um professor que 

ele segue. 

[FP02]: O ator Aluno aciona o botão “Deixar de seguir” no momento em que 

estiver no perfil do professor desejado. 

 

4.1.2.2DIAGRAMA DE CLASSES 

 

Da mesma forma, a partir dos requisitos do sistema levantados e dos casos de 

uso modelados, foram definidas duas classes: Professor e Aluno. O 

relacionamento entre essas classes é da razão “Muitos para muitos”, o que 

significa que um aluno pode seguir muitos professores e um professor pode ser 

seguido por muitos alunos. Em consequência disso, temos uma classe 

associativa chamada Segue, sem atributos e sem métodos específicos, existente 

apenas como fruto do relacionamento, conforme segue o diagrama da Figura 4. 
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A classe Professor, possui os atributos: Nome, Departamento e Senha, que são 

utilizados para realizar a persistência de um Professor no banco de dados da 

aplicação. Os atributos Nome e senha da aplicação são utilizados também para 

realizar o Login no sistema. 

A classe Professor, ainda conta com os métodos: Cadastrar, LogarProfessor e 

Notificar.  

O método Cadastrar é um método void que tem como objetivo realizar o cadastro 

de um Professor no banco de dados da aplicação. 

Já o método LogarProfessor, também é um método do tipo  void que realiza a 

verificação dos dados informados pelo ator Professor e permite ou não o acesso 

do mesmo ao sistema. 

Além desses, existe ainda o método Notificar do tipo boolean, responsável por 

alterar a privacidade sobre o desejo do professor de notificar sua presença ou 

não. 

A classe Aluno, possui os atributos: Nome, E-mail e senha, que são utilizados 

para realizar a persistência de um Aluno no banco de dados da aplicação. Os 

atributos Nome e Senha são utilizados também para realizar o Login no sistema. 

Os métodos da classe Aluno são: Cadastrar, LogarAluno, SeguirProfessor, 

PesquisarProfessor e UnfollowProfessor. 

O método CadastrarAluno é um método void que tem como objetivo realizar o 

cadastro de um Aluno no banco de dados da aplicação e o método LogarAluno, 

também é um método do tipo  void que realiza a verificação dos dados informados 

pelo ator Aluno e permite ou não o acesso do mesmo ao sistema. 

O método PesquisarProfessor, é um método do tipo Professor, que recebe por 

parâmetro o nome do professor desejado e retorna um objeto do tipo Professor. 

O método SeguirProfessor, é um método do tipo void  que realiza a ação do ator 

Aluno seguir o professor desejado. 
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A classe Aluno, ainda tem o método UnfollowProfessor que semelhante ao 

método SeguirProfessor, é do tipo void e realiza a ação do ator Aluno deixar de 

seguir um Professor. 

 

Figura 4: Diagrama de classe da aplicação. 

 

Fonte: O autor. 

 

4.1.2.3 DIAGRAMA DE SEQUENCIA DA APLICAÇÃO 

 

Os diagramas de sequência a seguir foram divididos, de modo que cada diagrama 

de sequência corresponda um caso de uso da aplicação.  

 Cadastrar Aluno: 

O diagrama de sequencia para o caso de uso Cadastrar Aluno, exibe as 

interações que o ator Aluno realiza com a aplicação.  

Após acionar o botão Cadastrar e preencher os campos indicados com seu nome 

e senha e a confirmação dos dados no sistema, o método Cadastrar faz a 

persistência dos dados no banco de dados da aplicação, retornando mensagem 

de confirmação da operação realizada. 
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Figura 5: Diagrama de sequência Cadastrar Aluno. 

 

Fonte : O autor. 

 

 Logar Aluno: 

O diagrama de sequencia para o caso de uso Logar Aluno, exibe as interações 

que o ator Aluno realiza com a aplicação. 

Após preencher os campos indicados com seu nome e senha e acionar o botão 

“Entrar”, o método LogarAluno realiza a verificação das informações fornecidas no 

banco de dados e autoriza a entrada no sistema. 
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Figura 6:Diagrama de sequência Logar Aluno. 

 

Fonte : O autor. 

 

 Pesquisar professor: 

O diagrama de sequência para o caso de uso Pesquisar Professor, exibe 

asinterações que o ator Aluno realiza com a aplicação.  

O ator aluno digita o nome do professor que deseja pesquisar e aciona o botão 

“Pesquisar”. O método PesquisarProfessor da classe aluno, realiza a consulta no 

banco de dados e retorna com o perfil desejado ao ator Aluno. 

 

Figura 7:Diagrama de sequência Pesquisar Professor. 
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Fonte: O autor. 

 

 Seguir Professor:  

O diagrama de sequência para o caso de uso Seguir Professor, exibe as 

interações que o ator Aluno realiza com a aplicação. 

O ator aluno digita as informações sobre qual professor deseja seguir e aciona o 

botão “Pesquisar”. O método PesquisarProfessor retorna com o perfil do professor 

desejado. Ao acionar o botão “Seguir Professor”, o método SeguirProfessor 

realiza a operação desejada pelo ator Aluno. 

 

Figura 8: Diagrama de sequência Seguir Professor. 
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Fonte: O autor. 

 

 UnfollowProfessor: 

O diagrama de sequência para o caso de uso UnfollowProfessor, exibe as 

interações que o ator Aluno realiza com a aplicação. 

Ao entrar na aplicação o ator Aluno se depara com a lista de todos os professores 

que ele segue. A partir daí então, ele seleciona o professor que deseja deixar de 

seguir e aciona o botão “Deixar de Seguir”. O método UnfollowProfessor realiza 

as operações para que o ator Aluno deixe de seguir aquele determinado professor 

e atualiza a lista de professores que o ator Aluno segue. 

 

Figura 9: Diagrama de sequência Unfollow Professor. 
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Fonte: O autor. 

 

 Verificar Status 

O diagrama de sequência para o caso de uso Verificar Status, exibe as interações 

que o ator Aluno realiza com a aplicação. 

O usuário entra com as suas credenciais de Login e Senha na tela de Login e 

aciona o botão entrar. O método LogarAluno realiza a validação dos dados 

informados e autoriza o acesso ao sistema. 

Após checar essas informações o ator Aluno é redirecionado para o painel da 

aplicação, onde o método VerificarStatus realiza a atualização da lista conforme 

os professores que o ator Aluno segue. 

 

Figura 10: Diagrama de sequência Verificar Status. 
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Fonte: O autor. 

 

 Cadastrar Professor: 

O diagrama de sequencia para o caso de uso Cadastrar Professor, exibe as 

interações que o ator Professor realiza com a aplicação.  

Após acionar o botão Cadastrar e preencher os campos indicados com seu nome 

e senha e a confirmação dos dados no sistema, o método CadastrarProfessor faz 

a persistência dos dados no banco de dados da aplicação, retornando mensagem 

de confirmação da operação realizada. 

 

Figura 11: Diagrama de sequência Cadastrar Professor. 
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Fonte: O autor. 

 

 Logar Professor:  

O diagrama de sequencia para o caso de uso Logar Aluno, exibe as interações 

que o ator Aluno realiza com a aplicação. 

Após preencher os campos indicados com seu nome e senha e acionar o botão 

“Entrar”, o método LogarAluno realiza a verificação das informações fornecidas no 

banco de dados e autoriza a entrada no sistema. 

 

Figura 12: Diagrama de sequência Logar Professor. 
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Fonte: O autor. 

 

 Notificar Professor: 

O diagrama de sequencia para o caso de uso Cadastrar Professor, exibe as 

interações que o ator Professor realiza com a aplicação. 

Após estar devidamente logado no sistema, o ator Professor ativa ou desativa o 

botão “Permitir Notificação” para chamar o método Notificar que por sua vez, 

verifica a rede na qual o ator Professor está logado e determina se ele está na 

Universidade ou não. 

 

Figura 13: Diagrama de sequência Logar Professor. 
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Fonte: O autor. 

 

4.1.2.4 MODELO ENTIDADE RELACIONAMENTO DO BANCO DE DADOS 

 

O modelo entidade-relacionamento expõe a modelagem do banco de dados da 

aplicação através de suas tabelas e relacionamentos, ajuda a ter uma visão 

completo do banco de dados utilizado na aplicação. 

 

Figura 14: Modelo Entidade-Relacionamento do banco de dados. 

 

Fonte: O autor 

 

Conforme apresentado na Figura 14, o banco de dados possui três tabelas, sendo 

elas: Professor, Aluno e ProfessorAluno.  
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A tabela professor é necessária para persistir informações a respeito dos 

professores cadastrados na aplicação, assim como a tabela Aluno, para persistir 

informações sobre os alunos que fazem uso da aplicação.  

O relacionamento entre as tabelas Professor e Aluno é da ordem “muitos para 

muitos” ou “n para n”, por isso se fez necessária a criação da tabela associativa 

ProfessorAluno, onde é armazenado o relacionamento entre professores e 

alunos. 

 

4.2 ETAPA DE IMPLEMENTAÇÃO DA APLICAÇÃO 

 

4.2.1 MÓDULO SERVIDOR 

 

Para o módulo servidor da aplicação, foi desenvolvido um Web Service, utilizando 

a arquitetura REST, com o objetivo de fornecer recursos para a aplicação cliente.  

Entre as principais funcionalidades do módulo servidor, estão: Cadastro de 

professores e de alunos no banco de dados da aplicação, atualização do status 

do professor em banco de dados e pesquisa de professor. 

 

Figura 15: Código CadastrarProfessor. 

 

Fonte: O autor. 

 

O modulo servidor, recebe as informações da aplicação cliente, via POST e faz a 

conexão com o banco de dados da aplicação. Posteriormente, as informações 
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recebidas são adicionadas ao banco de dados, conforme o código apresentado 

na Figura 15. 

 

Figura 16: Código CadastrarAluno 

 

Fonte: O autor. 

 

Da mesma forma, o código apresentado na Figura 16 recebe as informações 

referentes ao ator Aluno fornecidas pela aplicação cliente e realiza o cadastro do 

mesmo junto ao banco de dados da aplicação. 

É necessário também, que o módulo servidor da aplicação obtenha informações 

sobre a localização de um professor. Para isso, foi utilizada a API: ip-

api.com/json, que em sua funcionalidade, retorna um objeto JSON completo com 

todas as informações sobre a rede que está acessando.  

 

Figura 17: Código StatusProfessor 
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Fonte: O autor. 

 

No código da Figura 17, podemos observar na linha 3 a chamada da API: ip-

api.com/json, em seguida, o objeto JSON de retorno dessa API, que é 

armazenado na variável $info do PHP.  

O objeto JSON retornado é da forma: 

 
{"as":"AS1916 Associação Rede Nacional de Ensino e 
Pesquisa","city":"Alegre","country":"Brazil","countryCode":"BR","isp":"As
sociação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa","lat":-20.709,"lon":-
41.5194,"org":"Associação Rede Nacional de Ensino e 
Pesquisa","query":"200.137.72.202","region":"ES","regionName":"Espirito 
Santo","status":"success","timezone":"America/Sao_Paulo","zip":"29500"} 
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Em que o importante para o desenvolvimento dessa aplicação é o nome da rede 

que o professor está conectado. Portanto o “isp” do objeto JSON, se torna parte 

fundamental para a conclusão sobre a rede utilizada.  

Quando esse retorno for a String: “Associação Rede Nacional de Ensino e 

Pesquisa”, pode-se afirmar que o professor se encontra na Universidade. 

O módulo servidor permite ainda que um professor seja pesquisado por um 

usuário do sistema.  

 

Figura 18: Código PesquisarProfessor. 

 

Fonte: O autor. 

 

Conforme o código da Figura 18, uma consulta ao banco de dados é realizada e 

seu retorno é armazenado na variável $tmp. Essa etapa é fundamental, pois 

permite que um objeto do tipo JSON seja criado, caracterizando o retorno de um 

Web Service REST. A aplicação cliente recebe esse objeto e retorna com o perfil 

do professor solicitado.  

 

4.2.2 MÓDULO CLIENTE 
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Para o desenvolvimento da aplicação cliente, foi utilizada uma aplicação para o 

sistema operacional Android. Essa aplicaçãorealizará o consumo das informações 

disponíveis no módulo servidor e também é a responsável pela interação entre o 

usuário e o sistema.  

Diante das dificuldades encontradas durante a implementação da aplicação e da 

falta de tempo para a implementação total da aplicação, apenas os casos de uso 

CadastrarProfessor, LogarAluno e VerificarStatus foram implementados nesse 

trabalho.  

. 

Figura 19:Cadastro de professores. 

 

Fonte: O autor 

. 

Nessa tela, o ator Professor informa seu nome, departamento o qual pertence e a 

senha. Por fim aciona o botão Cadastrar fazendo com que suas informações 

sejam cadastradas no banco de dados da aplicação. 
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Figura 20: Login Aluno 

 

Fonte: O autor. 

 

Ao entrar com suas informações na tela de Login Aluno e acionar o botão Entrar, 

o ator aluno será redirecionado para o Painel de aluno, conforme a Figura 21. 

 

Figura 21:Painel de Aluno 
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Fonte: O autor. 

 

A tela Painel de Aluno, exibida pela Figura 21, representa o caso de uso 

VerificarStatus. Ao entrar no sistema o ator Aluno, pode ter acesso as 

informações sobre os professores que ele segue e estão com o status de Online. 

Isso significa, que o professor está na Universidade. 
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5. CONCLUSÃO 

 

Nessa seção são apresentadas as principais contribuições e conclusões 

alcançadas durante a realização desse trabalho.  

Espera-se que com esse trabalho, a relação entre alunos e professores 

sejaestreitada, o que traria enormes benefícios a toda comunidade acadêmica. De 

um lado, alunos poderiam saber com exatidão a hora em que podem procurar um 

professor, para sanar duvidas e receber orientação sobre os assuntos estudados 

nas disciplinas. De outro lado, os professores teriam uma maneira simples e 

objetiva de avisar a seus alunos sobre os horários que ele pode prestar 

atendimento. 

O trabalho apresenta uma documentação completa de regras de negocio da 

aplicação, onde conta com Diagramas de Classe, Sequencia, Entidade-

Relacionamento de acordo com os padrões estabelecidos pela UML.  

Diante das possibilidades dessa aplicação somente duas funcionalidades foram 

implementadas, devido as dificuldades enfrentadas pelo autor do trabalho e a falta 

de tempo hábil para o seu desenvolvimento completo. 

Desse modo, é possível concluir que a aplicação atende os objetivos de servir 

como uma ferramenta facilitadora para o ambiente acadêmico. 
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