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RESUMO 
 

 

Neste trabalho é proposto o desenvolvimento de um sistema para automatizar o 

processo do controle de reservas de espaços físicos e equipamentos para a 

Universidade de Pernambuco Campus Garanhuns. Tendo como motivação 

proporcionar o acréscimo da produtividade e minimizar custos, essa ferramenta 

permite aperfeiçoar o gerenciamento de recursos educacionais/ pedagógicos, e 

gerar relatórios detalhados de todas as reservas. Dessa forma, é possível 

proporcionar rapidez nos pedidos, e fornecer ao público alvo uma forma simples e 

fácil de acesso. 

Palavras-chave: Sistema, Tecnologia, Educação, Recursos Educacionais/ 

Pedagógicos. 

 

 

 

  



ABSTRACT 
 

 

This paper proposes the development of a system to automate the control of 

reserves of physical space and equipment to the University of Pernambuco 

Garanhuns Campus. Having as motivation to provide higher productivity and 

minimize costs, this tool allows you to improve the management of educational / 

instructional resources, and generate detailed reports of all bookings. Thus, it is 

possible to provide on orders quickly, and provide a simple and easy target for 

access to the public. 

Keywords: System, Technology, Education, Educational Resources / Pedagogical. 
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1. INTRODUÇÃO 

O surgimento constante de novas tecnologias tornaram as escolas ambientes 

onde professores e alunos não utilizam somente quadro-negro, giz e caderno para o 

aprendizado. Hoje, o ambiente educacional é mediado através de novos elementos 

que vem enriquecendo o aprendizado nas escolas, tais como: Televisores, DVDs, 

Data Shows, laboratórios de informáticas com computadores conectados em rede, 

espaços de vídeo conferência, fóruns, chats, etc.  

A Tecnologia é considerada por muitos, um utensílio muito importante para 

fazer com que os objetivos educacionais sejam alcançados com mais qualidade, 

agilidade e inovação. Porém, é importante ressaltar que a tecnologia não seja 

somente utilizada no espaço escolar por professores e alunos, mas também por 

funcionários, diretores e pela a comunidade. 

Diante de tantos recursos tecnológicos é de fundamental importância que se 

tenha também uma administração ágil, através de uma administração informatizada, 

contribuindo para um ambiente mais produtivo. Além disso, é possível reduzir 

custos, pois trabalhos manuais gastam muito tempo para serem realizados e tem 

alta possibilidade de conter erros. Apesar de vários pontos a favor, é comum 

encontrar nas escolas vários processos sendo realizados manualmente, conforme 

ressalta (ANTÔNIO, 16 fev 2009): 

 “A escola atual ainda está muito presa a amarras antigas que 
acabam tornando a gestão “uma atividade burocrática e um eterno 
serviço de bombeiro, que está sempre apagando incêndios“, ao invés 
de permitir a ela uma atividade de gerenciamento inteligente de 
recursos e projetos”. 

Portanto, cabe aos envolvidos na gestão administrativa escolar ter uma visão 

mais realista e aderir as Tecnologias de Informação e Comunicação – TICs, 

contribuindo para que todos façam parte desse processo educativo, que conforme 

Almeida e Rubim (2004) possibilita: 

“a criação de comunidades colaborativas de aprendizagem que 
privilegiam a construção do conhecimento, a comunicação, a 
formação continuada e a gestão articulada entre as áreas 
administrativa, pedagógica e informacional da escola”. 



Existem muitos projetos de apoio ao professor/aluno disponibilizados para o 

ensino aprendizagem, projetos como o Portal do Professor do MEC, ferramentas 

como o Moodle, um software online disponibilizado para criação de comunidades 

virtuais, e sites que permitem que toda a comunidade fique informada de tudo que 

estar acontecendo na escola como, por exemplo, o portal 

www.educacao.saobernardo.sp.gov.br/ da cidade de São Bernardo do Campo em 

São Paulo. Embora existam tantos projetos, ainda são muito poucos os softwares 

gratuitos específicos para necessidades administrativas, como alocação de recursos 

educacionais/ pedagógicos.  

As instituições de ensino públicas geralmente possuem uma coordenação que 

gerencia a alocação de recursos pedagógicos como espaços físicos e equipamentos 

de apoio educacional. Porém, esses processos são realizados de maneira 

rudimentar,  dificultando o controle por parte de quem reserva e de quem valida à 

alocação. Nestas instituições, essa realidade de processos organizacionais 

realizados manualmente ainda é muito forte, fazendo-se necessário a criação de 

sistemas para suprir essa carência.  

Esse problema também ocorre em muitas instituições públicas de ensino 

superior, onde a maioria do trabalho de alocação de recursos é processado 

manualmente. A Universidade de Pernambuco Campus Garanhuns também sofre 

com o problema e serviu como objeto de motivação deste trabalho.  

O processo manual, de busca, visualização, atualização e remoção de uma 

reserva pode se tornar demorada, e nesse caso também é preciso que tenha uma 

atenção redobrada para não haver choque de horários. Esse trabalho manual se 

torna ainda mais estressante, quando tem-se a necessidade de gerar um relatório 

sobre o histórico das alocações, aumentando a dificuldade e demandando mais 

tempo e trabalho. E, em alguns casos, para ser realizada a reserva é preciso que os 

professores e alunos se desloquem até a universidade para poderem realizá-las.  

Nesse caso a tecnologia da informação e comunicação ou algum outro tipo de 

tecnologia como um software que automatize o processo, traria algum ganho em 

produtividade e facilidade de alocação a instituições que passem pelo os mesmos 

problemas da UPE Campus Garanhuns? 



O trabalho de conclusão de curso é organizado da seguinte forma: no capítulo 2 

será apresentado os objetivos gerais e específicos; no capítulo 03, a fundamentação 

teórica, onde terá uma explanação através de citações de autores; o capítulo 4, 

explica a metodologia utilizada para o desenvolvimento do trabalho; o capítulo 5 

demostra e descreve como foi desenvolvido o sistema SAEFE, mostrando as 

ferramentas e tecnologias utilizadas para a implementação desse sistema, e logo 

após é explanando cada função do sistema; o capítulo 6 descreve de maneira geral 

as contribuições que o sistema proposto pode trazer para suprir os problemas 

citados no decorrer do trabalho; e por fim, o capítulo 7 são feitas considerações 

finais sobre o trabalho desenvolvido. 

 

  



2. OBJETIVOS 
 

O trabalho tem como objetivo Geral desenvolver um software com finalidade de 

automatizar o processo de alocação de recursos educacionais/ pedagógicos e 

espaços físicos. 

Os objetivos específicos serão:  

• Fornecer uma ferramenta tecnológica de qualidade para o controle das 

reservas de recursos educacionais/ pedagógicos; 

• Disponibilizar relatórios sobre a alocação dos recursos educacionais; 

• Otimizar o trabalho dos administradores, funcionários e alunos das 

instituições de ensino;  

• Prover reduções nos custos operacionais das instituições de ensino. 

O sistema será desenvolvido inicialmente com foco na UPE Campus Garanhuns, 

podendo ser utilizado por outras redes de ensino como escolas do ensino 

fundamental e médio, escolas técnicas, e universidades. Este software será gratuito, 

podendo ser usado por qualquer instituição de ensino. 

 

  



3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

Ao longo da história têm-se percebido a importância de aderir às facilidades 

organizacionais e rapidez que a tecnologia vem proporcionando, no processo de 

automatizar as atividades rotineiras do dia a dia. Essa “substituição” dos trabalhos 

manuais, ou seja, da força física pela cognitiva tem proporcionado grandes avanços 

na realização dos trabalhos. Para (KENSKI, 2008), as tecnologias são tão antigas 

quanto a espécie humana. Na verdade, foi a engenhosidade humana, em todos os 

tempos, que deu origem às mais diferenciadas tecnologias.  

É possível referenciar, por exemplo, o tempo gasto que o professor levava para 

escrever todo o conteúdo da aula no quadro, e esperar que o aluno escrevesse no 

caderno, onde hoje com o uso de novas tecnologias, ele pode utilizar, por exemplo, 

um projetor (data show), e dessa forma, economizar tempo, acrescentando na 

produtividade. Além disso, a aula pode ser compartilhada na internet. 

Embora muitas pessoas pensem que tecnologia está relacionada apenas ao 

computador, é preciso primeiro refletir sobre o que é tecnologia. Para KENSKI 

(2003) tecnologia é um conjunto de conhecimentos e princípios científicos que se 

aplicam ao planejamento, à construção e à utilização de um equipamento em um 

determinado tipo de atividade. Cada vez mais as pessoas interagem com as 

tecnologias da informação (TI) buscando o conhecimento de como elas funcionam, 

de como se adaptar aos artefatos tecnológicos existentes e de como adquirir 

habilidade no manuseio dos recursos (Lévy, 2000).  

Dessa forma, é necessário aprender a lidar com as tecnologias, adquirir 

conhecimentos para compreendê-las, para saber como se relacionar com elas, 

como a usar para interagir com as pessoas e, principalmente, é preciso empregar 

esses meio de comunicação e informação existente a serviço da nossa sociedade e 

da educação. 

Para PONS (1994): 

 A tecnologia educacional tem como caráter a maneira sistemática de 
elaborar o processo de aprendizagem a fim de atingir objetivos 
específicos, que vêm a ser a aprendizagem e a comunicação 



humana, empregando uma combinação de recursos humanos e 
materiais para conseguir uma aprendizagem mais afetiva (PONS 
1994).  

O uso da tecnologia na educação não é recente, a educação utiliza diversas 

tecnologias educacionais, cada uma em sua época, o giz e a lousa são exemplos de 

tecnologias usadas até hoje em muitas escolas, assim como livro que atravessa 

gerações e ainda tem um futuro promissor.  

Segundo Edith Litwin (1997):  

“é preciso deixar claro que a aplicação da tecnologia na Educação 
impõe uma série de complexidades a se ter em conta na hora de 
analisá-la, já que não se pode fazer de maneira isolada” (Edith 
Litwin 1997).  

Com a evolução da tecnologia nossa rotina vem mudando drasticamente, 

facilidades estão presentes em quase tudo que fazemos, mas devemos ser 

cautelosos e sempre procurar as melhores formas de utilizá-las ao nosso favor, para 

isso é preciso a participação de todos: alunos, professores, gestores e comunidade. 

Para Rezende e Abreu (2001, p.78), a “Tecnologia da Informação são recursos 

tecnológicos e computacionais para geração e uso da informação”. Para Cruz (2000, 

p.24) a tecnologia da Informação é todo e qualquer dispositivo que tenha capacidade 

para tratar dados e ou informações tanto de forma sistêmica como esporádica, que 

esteja aplicado no produto que esteja aplicado no processo. 

Nos últimos tempos a tecnologia tem sido o foco de todas as atenções, todos 

de alguma forma já a utilizaram ou a utilizam. Nas instituições de ensino isso não é 

diferente, praticamente todas as instituições tem acesso a tecnologia, mas as 

instituições de ensino públicas em sua grande maioria estão carentes de algumas 

tecnologias como, por exemplo, sistemas de administração de recurso 

educacionais/pedagógicos, sistemas esses que proporciona maior confiabilidade, 

rapidez no processo das informações, garantindo a segurança das informações e 

com isso agilizando as atividades realizadas no dia a dia. Conforme enfatiza 

(MORAN, MASSETTO e BEHRENS, 2003), 

Os principais colégios e universidades do Brasil utilizam programas 
integrados de gestão.  Diminuem a circulação de papéis, formulários, 
ofícios, tão comuns nas escolas públicas e convertem todas as 



informações em arquivos digitais que vão sendo catalogados, 
organizados em pastas eletrônicas por assunto, assim como o 
fazemos na secretaria, só que ficam armazenadas num computador 
principal, chamado servidor”. (MORAN, MASETTO, & BEHRENS, 
2003, p. 2). 

 

O importante não é só as instituições utilizar programas integrados de gestão, é 

também o conhecimento que é empregado para o planejamento do desenvolvimento 

das atividades realizadas com essas tecnologias. Essa emersão tecnológica é 

utilizada como um instrumento de trabalho gerando constantes inovações com 

aplicações diversas, os recursos tecnológicos que surgem constantemente fazem 

com que tenhamos que nos adaptar, e na escola não pode ser diferente, embora 

ainda existam instituições que resistem em não a utilizar, seja por falta de recursos, 

ou por falta de conhecimento. 

Para alguns teóricos como (GATES, 1995; NEGROPONTE, 1995.), não há 

como resistir às mudanças e quem não estiver dentro dessa nova ordem verá a sua 

própria ruína. Dessa forma, torna inevitável não aceder a uma vida digital, mas para 

que isso ocorra a tão esperada mudança é preciso planejamento e empenho com a 

participação de todos: gestores, professores funcionários, alunos e a comunidade. 

No entanto, precisamos estar preparados para as mudanças que vem 

ocorrendo no ambiente educacional, pois a tecnologia vem inovando em velocidade 

constante. Segundo Alonso (2003, p. 23) a implementação de mudanças na escola 

tem sofrido constantes resistências, mas, ao que tudo indica, as demandas por 

transformação e quebra de paradigmas devem ainda continuar intensas, passando a 

ser a tônica de uma sociedade em constante “evolução”. 

Nesse contexto a informática torna-se imprescindível no gerenciamento 

educacional, pois as novas tecnologias promovem a organização dos processos 

administrativos e pedagógicos da realidade escolar. Podemos resumir em quatro 

itens as dimensões de importância que o uso da informática pode provocar em 

ambientes educacionais. Segundo Torres (1994, p. 61):  

• Importância organizacional – como agente facilitador do trabalho e 
integrador da organização escolar; 



• Importância estratégica – tem capacidade de fortalecer a 
organização escolar no ambiente em que atua, mudando as 
relações de força entre os agentes desse ambiente; 

• Importância econômico-financeira – provoca impactos de natureza 
econômica, tais como redução de custos e melhor aproveitamento 
das verbas; 

• Importância como elemento de desenvolvimento – refere-se aos 
usos das tecnologias de informações que objetivam manter a 
empresa ou organização na vanguarda tecnológica, mesmo sem 
perspectivas de retornos imediatos. 

 Portanto, é importante que gestores educacionais saibam escolher de forma 

coerente as melhores tecnologias de acordo com a realidade da instituição da qual 

ele faz parte, pois tecnologias de ponta custam caro, sendo assim ele pode recorrer 

a tecnologias semelhantes ou de versões anteriores, além também de poder utilizar 

ferramentas gratuitas quando disponível.  

Nesse contexto (ALMEIDA, 2005) enfatiza que:  

"A gestão deve partir da descrição da realidade. E para isto é 
necessário olhar, interpretar e diagnosticar as potencialidades, as 
fragilidades existentes no cotidiano da escola, os interesses e as 
demandas." (ALMEIDA, 2005).   

 

  



4. METODOLOGIA 
 

Foi realizada uma revisão bibliográfica através de pesquisa na literatura em 

revistas, sites e periódicos da área. Além do estudo para fundamentação teórica, 

houve também um estudo sobre as ferramentas que contribuíram para o 

desenvolvimento do sistema, com foco voltado para ferramentas gratuitas e 

disponibilizadas na web. Este último estudo resultou no relato do porquê da escolha 

de cada tecnologia. Após o estudo, foi desenvolvido o sistema de reservas de 

recursos educacionais/pedagógicos. 

 O sistema foi desenvolvido de forma incremental, onde periodicamente, era 

submetido a avaliação do orientador de estágio que acompanhava sua evolução. As 

tecnologias utilizadas serão descritas na seção seguinte, bem como as futuras 

implementadas. É importante ressaltar que esse software não terá nenhuma 

avaliação de usabilidade e/ou de aceitação por parte de instituições de ensino nesse 

momento, ou seja, o escopo do trabalho não prevê teste de aceitação. 

  



5. SOLUÇÃO PROPOSTA 
 

Nesta seção, será mostrado como foi desenvolvido o sistema SAEFE, 

descrevendo as ferramentas e tecnologias utilizadas para a implementação do 

sistema. O SAEFE visa realizar alocação de recursos educacionais/pedagógico por 

intermédio da internet. É uma ferramenta gratuita, onde os administradores poderão 

controlar as reservas solicitadas pelo os usuários, com maior agilidade no controle 

de seu gerenciamento. 

O sistema foi desenvolvido para aperfeiçoar os processos administrativos de 

reservas de recursos de instituições de ensino para lidarem com as novas 

tecnologias. Com um foco voltado para área educacional, ele presta serviços no 

auxílio de reservas de equipamentos e espaços educacionais de unidades de 

ensino. Facilitando as operações da escola, minimizando custos financeiros, 

aumentando a capacidade produtiva e diminuindo a possibilidade de erros. 

Os tipos de produtos serão alocados pelos usuários, podendo optar por 

equipamentos (data shows, caixa de som, notebooks, etc.) ou espaços físicos 

(laboratórios de informática, sala de vídeo conferência, auditório, etc.).  

Utilizando a ferramenta, o usuário em geral poderá, dependendo do seu nível 

de acesso, cadastrar novos componentes e alterar, remover e/ou consultar 

componentes já criados. O administrador poderá visualizar relatórios de todas as 

reservas realizadas. 

 

5.1. ARQUITETURA DO SISTEMA 

 

O padrão arquitetural escolhido para a construção do sistema foi o MVC (Model 

View Controller), (SILVA e MOREIRA, 2004), ressalta que um dos principais 

objetivos do padrão arquitetural MVC é a organização do código de uma aplicação 

em camadas para facilitar o desenvolvimento e separação do código, bem como da 

interface visual, uma vez que cada camada pode ser modificada sem afetar 



diretamente as outras. Cada uma dessas camadas possui uma atividade bem 

definida, o Model é a camada responsável por gerenciar as regras de negócio 

aplicadas aos dados do sistema, a View se preocupa em exibir as informações para 

o usuário, e Controller tem a função de fazer a ligação entre a Model e a View, onde 

realiza o tratamento das informação e devolver para a View. 

 Através da separação em camadas o MVC oferece vantagens significativas no 

desenvolvimento de aplicativos, como destaca (SOBRAL, 2009) O MVC possibilita 

implementar com maior facilidade e clareza questões programáticas importantes 

como a persistência de dados, controle de segurança, comunicação em rede e fluxo 

de visualização. Sendo assim, ao utilizar o padrão MVC a aplicação se torna mais é 

fácil de manter, de testar e de ser atualizada, mas isso requer que os 

desenvolvedores sejam capacitados e disciplinados ao seguir o modelo MVC. 

 

5.2. TECNOLOGIAS USADAS 

 

As tecnologias utilizadas no desenvolvimento são todas gratuitas e disponíveis 

na internet. A seguir, são listada as tecnologias utilizadas para o desenvolvimento 

desse projeto. 

PHP é uma linguagem de programação que é executada do lado do servidor e 

retorna apenas HTML para o navegador, para trabalhar com PHP é importante que 

se tenha um mínimo de conhecimento de HTML, CSS e JavaScript. Com o PHP a 

aplicação web fica mais dinâmica, ou seja, o desenvolvedor trabalha menos e gera 

mais conteúdo. O PHP roda em vários sistemas operacionais, é um software gratuito 

de código aberto, é uma das linguagens mais fáceis de ser compreendida, e tem 

diversas soluções mágicas, funções predefinidas. 

CodeIgniter1 é um Framework2 PHP que usa o padrão MVC, O codeigniter é 

um dos frameworks PHP mais fáceis de ser compreendido, ele possui um kit de 

ferramentas já programadas para facilitar o desenvolvimento, possibilitando que 
                                            
1 CodeIgniter - http://codeigniter.com/ 
2 Segundo (FAYAD e SCHMIDT, 1997), "framework é um conjunto de classes que colaboram para 
realizar uma responsabilidade para um domínio de um subsistema da aplicação." 



programador só se preocupa com a regra de negócio, são recursos completos para 

criação de aplicações web, que precisam de pouca configuração para fazê-lo 

funcionar. Ao utilizar o CodeIgniter o programador irá desenvolver projetos mais 

rapidamente do que se estivesse escrevendo código a partir do zero, ou seja, é um 

Framework que aumenta a produtividade do desenvolvedor. Tem uma 

documentação muito completa, embora esteja em inglês é de fácil entendimento.  

 Foundation3, é um framework front-end personalizável que possui estilos CSS 

e componentes jQuery, ele contém toda formatação básica de formatação de layout, 

de configuração de formulários, de botões, de listas, abas, slides, entre outras 

funções, faz layouts multi-plataforma e multi-dispositivos (responsivo) compatível 

com todos os browsers do mercado, é criado e mantido pela a zurb. 

Wampserver4 é uma plataforma para desenvolvimento Web, possui um pacote 

muito completo para instalar automaticamente o servidor Web Apache, a linguagem 

de programação PHP, o servidor de banco de dados MySQL e o phpMyAdmin para 

gerir facilmente as suas bases de dados. Com isso ele é muito bom para criar/testar 

os projetos localmente. 

Aptana Studio5 é uma IDE6, com ele a produtividade do programador aumenta 

muito, pois ele possui auto completar para várias linguagens entre elas (jQuery, 

JavaScript, xHTML, CSS, PHP), mostra os erros semânticos, permite mudar as 

cores das sintaxes e do plano fundo. Vale salientar que o Aptana é uma variação da 

IDE Eclipse. 

 

  

                                            
3 Fundation Disponível em: http://foundation.zurb.com/ 
4 WampServer Disponível em: http://www.wampserver.com/. 
5 Aptana Studio Disponível em: http://www.aptana.com/. 
6 Segundo o Wikipédia, IDE, do inglês Integrated Development Environment ou Ambiente Integrado 
de Desenvolvimento, é um programa de computador que reúne características e ferramentas de 
apoio ao desenvolvimento de software com o objetivo de agilizar este processo. Disponível em 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ambiente_de_desenvolvimento_integrado.  



6. SAEFE 
 

Nesta seção, será relatado as principais funcionalidades do sistema SAEFE, a partir 

das imagens das telas do sistema.  

 

6.1. Tela de Login e recuperação de senha 

Esse sistema tem basicamente dois niveis de acesso, que são administradores 

(funcionarios responsaveis pela manutenção do sistema) e usuarios (professores, 

alunos, instituições de ensino e comunidade social, etc). O cadastro de usuário será 

feito pelos adminsitradores do sistema. Na imagem 1 temos a tela de Login, onde o 

usuário se identifica para acessar o sistema, bem como, um link que redireciona o 

usuário para tela de recuperação de senha. O usuário poderá recuperar sua senha 

através de uma nova senha enviada a seu e-mail cadastrado, como mostra a 

imagem2. 

 

 
Imagem 1: Tela de Login 

 



 
Imagem 2: Tela de recuperação de senha 

 

 

6.2. Tela Principal 

Na tela principal são apresentadas as funções de acordo com o nível de 

acesso do usuário, essa tela exibe um menu com acesso rápido aos módulos do 

sistema, o nome do usuário Logado e um atalho para alteração de senha e a opção 

de sair do sistema.  

 



 
Imagem 3: Tela inicial 

 

 

6.3. Tela Cadastro e Gerenciamento de Usuários 

Na tela de cadastro imagem 4, pode-se incluir um novo usuário, definir se ele 

vai ser um administrador ou não. Só pode dar controle total sob o sistema ou 

informar se o usuário vai ser um administrador, se o usuário que estiver logado for 

um adminitrador, caso contrario, ele terá acesso limitado.  

Já na tela de gerenciamento de usuários imagem 5, o usuario poderá alterar, 

editar senha e excluir seu registro, se o usuário for administrador poderá fazer essas 

ações com qualquer registro, além de poder dar poderes administrativos a qualquer 

usuário. Os registros podem ser visualizados em ordem crescente ou decrescente 

em qualquer campo. Possui um campo para pesquisar usuários e também mostra a 

quantidade de usuários cadastrados no sistema e a quantidade que esta sendo 

mostrado.  



 
Imagem 4: Tela cadastro de usuários 

 

 
Imagem 5: Tela de gerenciamento de usuários 

 

 



6.4. Tela de Recursos Educacionais 

Na imagem 6, temos as opções de reservar espaço físico, reservar 

equipamentos e gerenciar reservas. Usuários que têm privilégios de administrador 

podem fazer qualquer ação no banco de dados. Dentre essas opções, usuários 

normais só poderão fazer reservas, alterar e remover sua reserva. Caso ele tente 

fazer uma evento que não é permitido para seu nível de acesso, será mostrado uma 

mensagem igual a que está sendo mostrada na imagem 7. 

 

  
Imagem 6: Tela de recursos educacionais 

 



  
Imagem 7: tela com mensagem de não permissão para usuários normais 

 

 

6.5. Tela de Administração 

Na imagem 8, temos as telas que somente usuários que têm privilégio de 

administrador terão acesso, através delas poderão cadastrar, gerenciar e visualizar 

relatórios. 

 
Imagem 8: Tela de Administração 



 

Na imagem 9, temos a tela de cadastro de espaço físico, onde será registrado 

no banco de dados o nome e o bloco do espaço físico. Na imagem 10, temos a tela 

de gerenciamento de espaço físico, onde o administrador poderá editar um registro 

ou excluí-lo. Os registros podem ser visualizados em ordem crescente ou 

decrescente em qualquer campo. Possui um campo para pesquisar, onde pode-se 

pesquisar dados de qualquer campo. 

 
Imagem 9: Tela de cadastro de espaço Físico 

 



 
Imagem 10: Tela de gerenciamento de espaço físico 

 

Na imagem 11, temos a tela de cadastro de equipamentos, onde será 

registrado no banco de dados o nome do equipamento, o modelo e o tombamento 

caso exista. Na imagem 12, temos a tela de gerenciamento de equipamentos, onde 

o administrador poderá editar um registro ou excluí-lo. Os registros podem ser 

visualizados em ordem crescente ou decrescente em qualquer campo. Possui um 

campo para pesquisar, onde pode-se pesquisar dados de qualquer campo. 

 



 
Imagem 11: Tela de cadastro de equipamentos 

 

 
Imagem 12: Tela de gerenciamento de equipamentos 

 

Na imagem 13, temos a tela de relatórios, Nessa tela o administrador poderá 

visualizar todas as reversas efetuadas no sistema, ele pode visualizar: o CPF e 

nome do usuário; a data e hora do evento; a hora inicial e hora final da reserva; o 

tipo de reserva (espaço físico ou equipamento) e observações. Para isso o 



administrador precisa fornecer uma data de início e uma data final, para o sistema 

retornar as reservas registradas neste intervalo. 

 

  
Imagem 13: Tela de visualização de relatórios de equipamentos 

 

 

6.6. Tela de reserva e gerenciamento de reservas 

Na imagem 14, todos os usuários poderão fazer reserva, para isso é preciso 

estar logado no sistema. Para realizar uma reserva o usuário precisa entrar com o 

tipo de reserva, a data, hora inicial e hora final da reserva, o campo observação é 

destinado para explicações sobre a reserva. O usuário pode visualizar se um 

determinado espaço físico está disponível para ser reservado em uma determinada 

data, para isso, é preciso clicar no botão destinado para visualização, caso exista 

reservas para a data informada, é exibido uma tabela com as informações da 

reserva daquela data, caso não exista reserva para a data informada o sistema 

exibe uma mensagem informando que o espaço físico está disponível, como é 

mostrado na imagem 15. Após seguir esses passos o usuário entra com a hora 

inicial e hora final, mas é preciso informa horas que não tenha espaço físico 



reservado, pois o sistema não permite que o mesmo espaço físico seja reservado 

para a mesma data e horário, como é mostrado na imagem 16. 

. 

 
Imagem 14: Tela de reserva de espaço físico 

 

 
Imagem 15: visualização de reservas para data informada  

 



 

Imagem 16: Mensagem  de erro quando reserva duplicada 

 

Na imagem 17, temos a tela de gerenciamento de reservas, onde usuários 

normais só poderão alterar ou excluir suas próprias reservas. Já os usuários que 

têm privilégio de administrador poderão alterar ou excluir quaisquer reservas. 

Também possui um campo com a data que foi solicitada a reserva, esse campo é 

registrado automaticamente no banco de dados. Nessa tela é disponibilizado um link 

para mostrar mais todas as reservas registradas, já que até 30 registro é o default. 

Assim como em todas as telas de gerenciamento, os registros podem ser 

visualizados em ordem crescente ou decrescente em qualquer campo. Possui um 

campo para pesquisar, e também mostra a quantidade de registros e a quantidade 

que está sendo mostrado 



  
Imagem 17: Tela de gerenciamento de reservas 

 

  



7. RESULTADOS E CONTRIBUIÇÕES 
 

O desenvolvimento desse projeto tem como principal contribuição automatizar 

os processos relacionados as reservas de recursos educacionais/ pedagógicos.  

O SAEFE contribui de modo decisivo para melhorar a qualidade do processo 

de alocação de produtos (espaços físicos e equipamentos) das instituições de 

ensino. Nesse trabalho de conclusão de curso, o sistema foi desenvolvido 

especialmente para a UPE Campus Garanhuns, mas podendo ser utilizado por 

outras instituições de ensino, ampliando a habilidade organizacional. 

Através deste, buscou-se demonstrar de forma simples, as facilidades que um 

sistema tecnológico pode trazer a administração de recursos de uma instituição de 

ensino. Nesse caso, o SAEFE por ser um sistema totalmente gratuito, proverá 

reduções nos custos operacionais das instituições de ensino, já que muitos gestores 

deixam de informatizar a escola por conta dos investimentos necessários, e sem 

nenhuma garantia que tais investimentos valem a pena. 

Com isso, as contribuições que esse software pode trazer a seus usuários é 

utilizar essa tecnologia como facilitadora dos trabalhos realizados antes, e assim ter 

maior agilidade na alocação de recursos educacionais/pedagógicos.. O SAEFE 

procurou contribuir para que os gestores de instituições de ensino tenham uma 

ferramenta que possa os auxiliar nas atividades administrativas de reservas como 

uma oportunidade facilitadora de tarefas que ainda aconteciam de forma arcaica, ou 

seja com o SAEFE procurou demostra que as instituições de ensino precisam andar 

lado a lado com as novas tecnologias para sua administração, sempre fazendo as 

adaptações necessárias, pois ao pensar na implantação de qualquer inovação 

tecnológica é preciso sempre pensar em facilitar a vida cotidiana dos usuários dessa 

tecnologia agilizando as atividades do seu dia-a-dia. 

. 

 

 



  



8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Através deste trabalho de conclusão e curso, foi possível perceber que um 

software de administração dos recursos educacionais/ pedagógicos, como o SAEFE, 

pode vir a trazer uma agilidade considerável, no que diz respeito as atividades 

necessárias para os procedimentos de reservas, otimizando a utilização através 

desse recurso tecnológico. Dessa forma, torna-se um ferramenta de fundamental 

importância para muitas instituições de ensino principalmente públicas que não 

possuem ferramentas administrativas para otimizar uso de administração dos seus 

recursos. 

Claro que é preciso dedicação dos que fazem parte das instituições, pois não 

adianta de nada desenvolver um trabalho tecnológico como o SAEFE, se não houver 

entusiasmo dos seus usuários em sua utilização. Como diz (LIMA, 2006), “A 

qualidade não se faz só com tecnologia. Ela se faz com pessoas capacitadas, 

treinadas, lideradas e motivadas. Qualidade se faz com participação e envolvimento 

das pessoas”. 

Como limitações do estudo, o fato do software não ter sido validado na prática 

ou seja, ele não foi utilizado no dia a dia da Instituição de Ensino alvo. Isso ficará 

para trabalhos futuros, dessa forma cabendo evolução do sistema após utilização 

pelo usuário e realização de testes, corrigindo eventuais erros, otimizando os 

recursos do sistema. 
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 ANEXOS 

  



REQUISITOS DE SISTEMA 
 

 
Prioridades dos requisitos 

 
Para o desenvolvimento das prioridades dos requisitos optou-se por utilizar o 

modelo adotado por Antônio Mendes, disponibilizado na revista Engenharia de 

Software Magazine. Nas seções 4.4.1 e 4.4.2, foram adotadas as denominações 

“essencial”, “importante” e “desejável”. Será adotado as siglas RF para requisito 

funcional e RNF para requisito não funcional. 

De acordo com MENDES: 

Essencial é o requisito sem o qual o sistema não entra em 
funcionamento. Requisitos essenciais são requisitos imprescindíveis, 
que têm que ser implementados impreterivelmente. 

Importante é o requisito sem o qual o sistema entra em 
funcionamento, mas de forma não satisfatória. Requisitos 
importantes devem ser implementados, mas, se não forem, o sistema 
poderá ser implantado e usado mesmo assim. 

Desejável é o requisito que não compromete as funcionalidades 
básicas do sistema, isto é, o sistema pode funcionar de forma 
satisfatória sem ele. Requisitos desejáveis podem ser deixados para 
versões posteriores do sistema, caso não haja tempo hábil para 
implementá-los na versão que está sendo especificada. (MENDES, 
Ano I) 

 

 

Requisitos funcionais (casos de uso) 
 

• Cadastro 

 [RF01] Criar componente 

Descrição do caso de uso: Este caso de uso permite que o usuário crie e 

armazene um novo componente no sistema. 

Prioridade: ! Essencial " Importante " Desejável 



 

 [RF02] Excluir componente 

Descrição do caso de uso: Este caso de uso permite que o usuário exclua um 

componente do cadastro de componentes do sistema. 

Prioridade: ! Essencial " Importante " Desejável 

 

 [RF03] Alterar componente 

Descrição do caso de uso: Este caso de uso permite que o usuário altere os dados 

de um componente do sistema. 

Prioridade: ! Essencial " Importante " Desejável 

 

• Controle de Acesso 

Esta seção apresenta a descrição das funcionalidades de controle de acesso de 

usuários além das funcionalidades para supervisão dos acessos ocorridos. 

 

[RF01] Solicitar cadastro no serviço de recomendação 

Este requisito permite aos usuários solicitar aos administradores o seu 

cadastramento no SAEFE. Essa solicitação só poderá ser feita através do telefone 

disponibilizado no site 

Prioridade: ! Essencial " Importante " Desejável 

 

[RF02] Registrar cadastro de usuário no serviço de recomendação 

Este requisito permite que um administrador do SEAFE cadastre e libere o acesso 

de um usuário efetuando o seu registro.  



Prioridade: ! Essencial " Importante " Desejável 

 

[RF03] Alterar senha de acesso  

Este requisito permite ao usuário trocar sua senha de acesso no sistema. Para 

efetivar a troca de senha, os seguintes critérios de segurança serão verificados: 

tamanho mínimo e máximo da senha, será armazenada no banco de dados com a 

criptografia md5. 

Prioridade: ! Essencial " Importante " Desejável 

 

[RF04] Autenticar usuário  

Este requisito faz a autenticação do usuário através de seu nome de usuário e 

senha, em seguida, exibe um menu de opções de acordo com as funcionalidades 

permitidas ao usuário em conformidade com seu perfil de acesso. Toda vez que o 

usuário efetuar um Login no sistema, será registrada a abertura de um log de acesso 

do usuário.   

Prioridade: ! Essencial " Importante " Desejável 

 

[RFO5] Cancelar acesso de usuário  

Este requisito permite que qualquer usuário autorizado (cadastrado) cancele o 

acesso aos conteúdo do sistema, ou seja, o deixe inativo ou o exclua do sistema. Os 

dados dos usuários para cancelar o acesso ao sistema estará definidos no banco de 

dados.  

Prioridade:  ! Essencial " Importante " Desejável 

 

[RF06] Alterar cadastro de usuário  



Este requisito permite que um usuário possa alterar diretamente seus dados 

cadastrais no sistema SAEFE. 

Prioridade:  " Essencial " Importante ! Desejável 

 

Requisitos Não Funcionais  
 

[RNF01] Segurança  

O Sistema dispõe dos mecanismos de segurança do framework CodeIgniter. Dispõe 

de autenticação de usuários e controle de acesso para conteúdos e funcionalidades 

do sistema, garantindo o acesso apenas para usuários cadastrados. O site deverá 

utilizará protocolo HTTPS, com uso de certificado digital, garantindo a autenticação 

do servidor, bem como proteção e confidencialidade das informações em trânsito.  

Prioridade: ! Essencial " Importante " Desejável 

 

[RNF02] Senha criptografada  

O sistema Exemplo deverá prover o usuário com senha criptografada. O sistema 

SAEFE fará uso de um algoritmo que não permita obter a senha criptografada. Este 

mecanismo de criptografia será implementado pelo sistema gerenciador de banco de 

dados (SGBD).  

Prioridade: ! Essencial " Importante " Desejável 

 

[RNF03] Usabilidade  

O sistema SAEFE fornecerá ao usuário uma interface simples e intuitiva, de fácil 

navegação para facilitar o uso do mesmo por parte dos usuários.  

Prioridade: ! Essencial " Importante " Desejável 

 



[RNF04] Apresentação da interface gráfica  

O sistema SAEFE fará uso, exclusivamente, da língua Portuguesa para todo e 

qualquer texto apresentado no portal de conteúdos e adicionalmente será executado 

nos principais browsers: Internet Explorer, Chrome e Mozilla Firefox. 

Prioridade: ! Essencial " Importante " Desejável 

 

[RNF05] Ajuda 

O sistema SAEFE fornecerá aos usuários Ajuda para orientá-los quanto ao acesso e 

uso das funcionalidades do sistema.  

Prioridade:  "Essencial " Importante ! Desejável 

 

• Requisitos do Processo: 

Esta seção apresenta a descrição dos requisitos relativos ao processo utilizado no 

desenvolvimento do sistema SAEFE.  

 

[RNF06] Arquitetura de software  

A implementação do sistema SAEFE deve empregar uma arquitetura MVC – Model, 

View e Controller.  

Prioridade: ! Essencial " Importante " Desejável 

 

[RNF07] Linguagem de programação adotada  

A implementação do sistema SAEFE utilizará a linguagem de programação PHP. 

Prioridade: ! Essencial " Importante " Desejável 

 



• Requisitos de Tecnologia Adotada  

Esta seção apresenta a descrição dos requisitos relativos às tecnologias adotadas 

no desenvolvimento do sistema Exemplo.  

 

[RNF08] Disponibilidade  

O sistema Exemplo deverá estar disponível aos usuários 24 horas por dia e 7 dias 

por semana.  

Prioridade: ! Essencial " Importante " Desejável 

 

[RNF09] Banco de dados 

A implementação do sistema Exemplo deve empregar o MySQL como servidor de 

banco de dados. 

Prioridade: ! Essencial " Importante " Desejável 
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DIAGRAMA DE CASO DE USO 
 

A seguir é demonstrado os casos de uso de cada tipo de usuário: 

 

 

Diagrama de caso de uso Ator Usuário. 
 

Nesse caso de uso, o usuário (professor/aluno), pode fazer Login; após efetuar 

o Login o usuário terá acesso as opções de reservar equipamento e espaço físico, 

alterar cadastro, alterar perfil e alterar senha. 

 

 
Figura 1: Diagrama de caso de uso Ator Professor/usuário 

 

 

 



Diagrama de caso de uso Ator Administrador. 
 

Nesse caso de uso, o Administrador pode: efetuar cadastros; criar, alterar e 

excluir componentes (equipamentos e espações físicos); cancelar acesso de 

usuários ou deixá-los inativo; ele terá acesso também as opções de reservar 

produtos, alterar cadastro, alterar perfil de todos os usuários cadastrados no 

sistema. 

 

 
Figura 2: Diagrama de caso de uso Ator Administrador/Funcionário 

 

 

Diagrama geral do caso de uso 
 

Esse caso de uso mostra de uma forma geral o que foi explanado as ações 

permitidas aos usuários e administradores do sistema SAEFE. 

 



 
Figura 3: Diagrama geral do caso de uso 

 


