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RESUMO 

 

           Este trabalho de conclusão de curso aborda sobre a especificação de um sistema 

de gerenciamento de bibliotecas para web. O Sistema foi denominado Virtual Book e 

foi projetado através de informações coletadas utilizando dois métodos, o primeiro 

utilizado foi o de questionário que foi aplicado com alunos de graduação da 

Universidade de Pernambuco campus Garanhuns e o outro método utilizado foi o da 

entrevista que foi realizada com a bibliotecária responsável pela biblioteca da referida 

instituição a fim de levantar requisitos para especificar o sistema. O Virtual Book tem o 

objetivo de especificar um modelo de sistema que facilite o gerenciamento da biblioteca 

e traga segurança nas informações facilitando o acesso dos usuários a informações das 

obras contidas no acervo da biblioteca. Neste trabalho foram desenvolvidos os 

requisitos necessários para a construção do sistema juntamente com a prototipação do 

Virtual Book. Foi construído um documento de requisitos, a modelagem foi 

desenvolvida utilizando a linguagem UML e a prototipação de alta fidelidade foi 

desenvolvida utilizando a linguagem HTML e CSS. 

 

Palavras chaves: Gerenciamento, Biblioteca, Virtual Book. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ABSTRACT 

 

       This work addresses of completion on the specification of a library 

management system for web. The system was called Virtual Book and was 

designed using data collected using two methods, the first used was a 

questionnaire that was administered to undergraduate students at the 

University of Pernambuco Garanhuns campus and the other method used was 

the interview that was conducted with the librarian responsible for the library of 

the institution to raise to specify the system requirements. The Virtual Book 

aims to specify a model system that facilitates management of the library and 

bring information security in facilitating users' access to information contained 

in the works of the library. In this work we developed the requirements for the 

construction of the system together with the prototype of the Virtual Book. It 

was built a requirements document, a model was developed using UML and 

high-fidelity prototyping was developed using HTML and CSS. 

 

 

Keywords:  Management, Library, Virtual Book. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A biblioteca está cada vez mais presente nas instituições de educação, seja ela 

ensino fundamental, médio ou superior organizando e administrando fontes de 

informação como obras, revistas, jornais como também gerenciando material de suporte 

informacional para a atualização e pesquisa dos usuários da mesma, sejam eles alunos 

ou professores. 

Os gestores de bibliotecas precisam oferecer serviços e produtos para atender os 

diferentes públicos (estudantes desde a pré-escola ao superior, professores e demais 

membros dessa comunidade educacional), e compreenderem as mudanças dos objetivos 

e das funções da biblioteca. As diferentes necessidades e o uso intensificado da 

informação do público dinamizam o papel da biblioteca. A inserção de novas 

tecnologias da informação e comunicação deve estar presente no cotidiano do 

bibliotecário para potencializar serviços e produtos da biblioteca.  

A biblioteca é um local de reflexão, sendo de grande contribuição para a 

formação dos alunos, seja ela no ensino fundamental, médio ou superior no sentido de 

organizar e administrar fontes de informação. Ou seja, de recursos didático-pedagógicos 

quanto aos de suporte informacional para a atualização e pesquisa dos diferentes 

públicos. Como afirma Ribeiro: 

A biblioteca possibilita acesso à literatura e as informações para dar 

respostas e suscitar perguntas aos educandos, configurando uma instituição 

cuja tarefa centra-se na formação não só do educando como também de apoio 

informacional ao pessoal docente. Para atender essas premissas a biblioteca 

precisa ser entendida como um ‘espaço democrático’ onde interaja alunos, 

professores e informação. Esse espaço democrático pode estar circunscrito a 

duas funções: a função educativa e a formação cultural do indivíduo. Ribeiro 

(1994, p. 61) 

Os gestores desse tipo de biblioteca precisam oferecer serviços e produtos para 

atender os diferentes públicos (estudantes desde a pré-escola ao superior, professores e 

demais membros dessa comunidade educacional), e compreenderem as mudanças dos 

objetivos e das funções da biblioteca. As diferentes necessidades e o uso intensificado 

da informação do público dinamizam o papel da biblioteca. A inserção de novas 

tecnologias da informação e comunicação deve estar intercalada no cotidiano do 

bibliotecário para potencializar serviços e produtos da biblioteca.  
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Um dos principais problemas observados durante a realização da entrevista na 

biblioteca estudada é o gerenciamento de todo o acervo de obras por parte dos 

bibliotecários, em visita a bibliotecas observou-se a falta de um sistema de 

gerenciamento eficaz para o gerenciamento de todas as informações tais como, todos os 

livros, instante, prateleira, bibliotecário responsável, entre outras informações 

indispensáveis para uma biblioteca.  

Uma proposta para o gerenciamento dessas informações é a especificação de um 

software que gerencie todas as informações da biblioteca e disponha essas informações 

para os usuários de forma que os mesmos possam consultar que obras existem no 

acervo, se elas estão disponíveis ou não, ou até mesmo que os usuários possam reservar 

aquela obra por um determinado tempo. O sistema Virtual Book será especificado para 

web, aumentando assim a segurança das informações da Biblioteca, uma vez que as 

mesmas estarão armazenadas na nuvem, além de dispor as informações sobre a 

biblioteca através de interface web para todos os usuários. 

1.1  OBJETIVO GERAL  

Este trabalho tem o objetivo de promover a especificação de um software de 

Gerenciamento de bibliotecas online inicialmente para a Universidade de Pernambuco 

UPE - Campus Garanhuns, a biblioteca atende alunos da Escola de Aplicação, alunos da 

Universidade e o público em geral. A motivação para o desenvolvimento deste Software 

surgiu da necessidade de especificar um sistema de gerenciamento de bibliotecas que 

ofereça mais segurança e agilidade para os usuários do sistema, e para facilitar o 

trabalho dos bibliotecários.  

1.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Especificar um sistema de gerenciamento de bibliotecas 

 Destacar a importância de sistemas de informação para gerenciamento de 

conteúdo 

 Propor uma solução de software para o gerenciamento de bibliotecas 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

A proposta do sistema Virtual Book é de grande contribuição para as escolas e 

Universidades, pois é um sistema que vai auxiliar no trabalho dos bibliotecários, e 

também facilitando o acesso dos alunos. Nós próximos capítulos será abordado sobre a 
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importância de se informatizar a biblioteca, bem como o uso da tecnologia da 

informação nas organizações. Também será abordado sobre a especificação do sistema. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Nas próximas seções serão abordados assuntos relacionados com a proposta do 

Software Virtual Book (Biblioteca Digital).  Serão abordados dois tópicos: o primeiro 

consiste em uma visão geral do que é uma biblioteca e qual a sua importância para as 

escolas e universidades, o segundo aborda sobre Software o que é, quais os seus tipos. 

 

2.1 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

A tecnologia da informação (TI) é um conjunto de recursos que são responsáveis 

pela coleta de informações como também pela distribuição e armazenamento dessas 

informações. A tecnologia da informação utiliza o computador como mediador. 

Segundo Baker (Bak85, apud Ortolani), "a Tecnologia da Informação (TI) é o 

conjunto de recursos não humanos dedicados ao armazenamento, processamento e 

comunicação da informação, e a maneira como esses recursos estão organizados num 

sistema capaz de executar um conjunto de tarefas". 

Os tipos de tecnologia utilizadas na Tecnologia da Informação são coleta de 

dados, armazenamento, processamento, gerenciamento, disseminação. 

O uso de tecnologias da informação na organização de processos de 

gerenciamento vem crescendo cada dia mais, com o auxílio de novas tecnologias 

tornou-se cada vez mais rápido e prático gerir ambientes institucionais. Com a inserção 

de tecnologias de gerenciamento de processos no ambiente institucional reduziu-se uma 

grande  quantidade de gastos como por exemplo gastos com papel e até mesmo gastos 

com recursos humanos uma vez que um sistema de gerenciamento de dados por 

exemplo pode substituir o trabalho de um ou mais funcionários de uma instituição. 

O uso do computador nas bibliotecas possibilita que as tarefas dos bibliotecários 

possam ser informatizadas, tornando os serviços mais acessíveis tanto para o usuário 

quanto para o bibliotecário, gerando conhecimento e trazendo informações. 
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As novas tecnologias da informação (TICs) estão se tornando cada vez mais 

presente no cotidiano organizacional das empresas, potencializando o trabalho do 

homem e alterando ritmos de trabalho através de sistemas de informação. 

Com o crescimento do mercado, é crescente a busca por sistemas de informação 

ágeis que acompanhem o ritmo das transformações. Com o advento da internet tornou-

se muito mais ágil a troca de informações entre computadores com ela surgiram novas 

tecnologias que conectam ainda mais o homem. 

 

 

 2.2 INFORMATIZAÇÕES DAS BIBLIOTECAS   

Estamos em uma era que a Informática está cada vez mais presente no nosso 

cotidiano, nas escolas e universidades convivemos cada vez mais com a tecnologia.  

Segundo Rowley (1994), “a informática tem exercido uma influência 

fundamental no funcionamento das bibliotecas e serviços de informação”.  

Percebe-se a importância de produzir sistemas informatizados para o 

gerenciamento de ambientes educacionais, para além de agilizar o trabalho, disseminar 

informações aos usuários desse ambiente. Um sistema bem elaborado pode contribuir 

para a comunidade, para os alunos e principalmente para a instituição de ensino como 

aponta Rowley (1994): 

 Os computadores possibilitam a redução do número de tarefas repetitivas.  

 Em geral, os dados serão inseridos uma única vez e, daí em diante, poderão ser 

acessados e modificados;  

 Os sistemas informatizados podem ser mais baratos e mais eficientes;  

 Podem propiciar a introdução de serviços que não existiam antes;  

 Controle adicional de todas as funções que se consegue com a ajuda de 

informações gerenciais mais abrangentes que justificam um processo decisório 

mais eficaz 

 

A finalidade de informatizar um sistema é a sua agilidade e a eficiência para a busca 

e recuperação de informações. Por exemplo: se torna mais fácil procurar algum livro 

através da busca em um determinado sistema, do que manualmente. 
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É indispensável o uso de uma ferramenta de gerenciamento de informações 

eficaz num ambiente como uma biblioteca, pois a quantidade de informação que é 

depositada num sistema como esse é muito grande como, por exemplo, a grande 

quantidade de obras e de usuário que há numa universidade. Com o auxílio de tal 

ferramenta, o trabalho dos funcionários de uma biblioteca torna-se mais ágil e eficaz.  

 

 

 

 

 

 

3. METODOLOGIA 

 

Nas próximas seções serão apresentados os procedimentos metodológicos utilizados 

para a construção do Sistema (Virtual Book). Foi dividida em três etapas, a primeira foi 

o levantamento de requisitos, a segunda etapa foi a analise dos requisitos, a terceira 

etapa foi a prototipação. Todas as etapas serão descritas a seguir: 

 

Levantamento  
de Requisitos 

Análise dos 
Requisitos 

Prototipação 

   Os sistemas de gerenciamento de bibliotecas podem 

ser vistos como sistemas que administram o acesso aos 

documentos e acervos de uma biblioteca, ou, de modo 

limitado, documentos que podem ser temporariamente 

colocados no acervo mediante, por exemplo, o empréstimo 

Interbibliotecário. (ROWLEY, 2002, p.5) 

 

   Os sistemas de gerenciamento de bibliotecas achem-se 

hoje consolidados como ferramenta essencial no suporte a 

serviços eficazes para os clientes, gestão de acervos e, em 

geral, administração dos serviços prestados por bibliotecas e 

por outras instituições que proveem acesso a coleções de 

documentos. (ROWLEY, 2002, p.315) 
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3.1 LEVANTAMENTO DE REQUISITOS 

    Para o levantamento de requisitos do projeto foram utilizados dois métodos 

de coleta de dados, para obter informações sobre quais funcionalidades são interessantes 

aos usuários da biblioteca. De acordo com Sommerville (2011):  

Os requisitos de um sistema são as descrições do que o sistema deve 

fazer os serviços que oferece e as restrições a seu funcionamento. Esses 

requisitos refletem as necessidades dos clientes para um sistema que serve a 

uma finalidade determinada, como controlar um dispositivo, colocar um pedido 

ou encontrar informações. (p 57) 

 

O questionário foi aplicado com alunos de graduação da Universidade de 

Pernambuco. 

3.1.1 Questionário 

 O primeiro método utilizado foi o questionário, que é um meio de coleta de 

dados onde o pesquisador confecciona o questionário com perguntas claras, geralmente 

fechadas para que o informante responda. O questionário foi aplicado com 50 alunos da 

Universidade de Pernambuco – Campus Garanhuns, neste questionário foi feita 

abordagem sobre possíveis funcionalidades para o sistema, foi perguntado com que 

frequência os alunos iam a biblioteca, o que eles achavam da implementação do sistema 

como o Virtual Book. 

 

3.1.2 Entrevista 

O segundo método utilizado foi o a entrevista que é um método de caráter 

exploratório para a coleta de informações. Sommerville (2011) afirma que: 

Entrevistas são boas para obter uma compreensão global sobre o 

que os stakeholders fazem como eles podem interagir com o novo 

sistema e as dificuldades que eles enfrentam com os sistemas 

atuais (p.72).  

A entrevista foi realizada com a bibliotecária responsável pela biblioteca da 

Universidade de Pernambuco – Campus Garanhuns, onde foi levantadas questões sobre 
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dados mais precisos sobre as funcionalidades do sistema, a fim de projetar um sistema 

que atenda corretamente as demandas de uma biblioteca. 

3.2 ANÁLISES DOS REQUISITOS  

Nesta etapa será realizada a descrição do sistema seguindo as especificações 

levantadas na etapa de levantamento de requisitos. Para modelagem do sistema os dados 

coletados na etapa de Levantamento de Requisitos foram tabulados e com a ajuda da 

entrevista realizada com a bibliotecária da Universidade de Pernambuco – Campus 

Garanhuns foram levantados os requisitos. 

Para projetar o Virtual Book foi utilizada a linguagem UML para criação de 

modelos de caso de uso que apresentem o funcionamento do sistema, foram criados 

diagramas com as visões dos usuários do sistema para realizar tarefas como adicionar 

conteúdo, gerenciar e modifica-los. 

Nesta etapa também foi criado um documento de requisitos com todas as 

funcionalidades do sistema colhidas na fase de levantamento de requisitos descritos de 

forma clara. 

 

3.3 PROTOTIPAÇÃO 

Protótipos podem ser usados para demonstrar um conceito nos estágios iniciais 

do design para testar detalhes desse conceito em estágios posteriores e às vezes como 

especificações para o produto final (BENYON 2011, p. 121). 

Nesta etapa foi desenvolvido a prototipação de alta fidelidade do sistema, 

seguindo as especificações colhidas na etapa de análise e levantamento de requisitos. 

Seguindo as especificações descritas pela bibliotecária foram criados protótipos de tela 

de alta fidelidade utilizando a linguagem de marcação HTML juntamente com CSS, 

para produzir telas de forma mais real. 

Para a criação dos protótipos de tela do Virtual Book foi utilizado o 

Dreamweaver na versão cs5 um editor HTML profissional. Esta ferramenta é utilizada 

para desenvolver páginas para web finais,  e foi utilizada para criar protótipos de tela 

com layout de alta fidelidade. 

Um protótipo é uma representação ou implementação concreta, porém parcial 

do design de um sistema (BENYON 2011, p. 121). 
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4. RESULTADOS 

4.1 TABULAÇÃO DOS DADOS QUESTIONÁRIO 

 

Para colher informações dos alunos usuários da biblioteca para o projeto Virtual 

Book foi utilizado um questionário, de forma a envolver um maior número de alunos 

no projeto de especificação de um software que de certa forma também os 

contemplaria. Para tal os alunos foram questionados sobre informações de 

funcionamento da biblioteca tanto sobre a quantidade de dias para uma locação quanto 

ao uso das pessoas se o virtual book já estivesse em funcionamento.   

Para que o Virtual Book pudesse ser especificado foram levantados requisitos 

através de Questionário com estudantes graduandos e usuários da biblioteca. O 

Questionário foi aplicado com 50 alunos da Universidade de Pernambuco Campus 

Garanhuns usuários da biblioteca. Os resultados do questionário são expressos através 

dos gráficos a seguir: 

 

1 – Para levantamento de informações sobre a quantidade de usuários que utilizam a 

biblioteca da universidade foram questionados sobre o uso da mesma, 91% dos alunos 

entrevistados afirmaram que costumar frequentar a biblioteca e 9% afirmaram que 

frequentem a biblioteca. 

 

 

Gráfico 1 – Uso da Biblioteca 

 

91% 

9% 

Uso da Biblioteca 

Sim

Não
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2- Para se ter uma noção do fluxo de usuários na biblioteca os alunos também foram 

questionados quanto a frequência a biblioteca, 40% dos alunos entrevistados afirmam 

que frequentam a biblioteca duas vezes por semana. 12% dos alunos frequentam a 

biblioteca diariamente e 2% afirmam que só frequentam a biblioteca a cada 15 dias. 

 

Gráfico 2 – Frequência a Biblioteca 

 

3- Os alunos também foram questionados quanto ao tempo de empréstimo dos livros, 

para colher informações sobre a satisfação dos usuários quanto ao tempo de locação de 

uma obra, 49% dos alunos responderam que acham pouco tempo para empréstimos de 

livros, 22% acham suficiente e 29% acham que é muito pouco tempo. 

 

 

Gráfico 3 – Tempo de Empréstimo  
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4- Questionou-se também se os usuários gostariam de utilizar um serviços de 

gerenciamento de bibliotecas online, 98% dos entrevistados afirmaram que gostaria que 

existisse um sistema de gerenciamento de bibliotecas online. E 2% acham que não é 

preciso. 

 

Gráfico 4 – Criação do Sistema 

5-  Afim de levantar informações sobre as funcionalidades do VirtualBook os 

entrevistados foram questionados sobre que operações disponíveis na biblioteca de 

forma física poderia estar disponível de forma informatizada no sistema, 23% dos 

alunos entrevistados respondera que é importante a que na biblioteca online ofereça o 

serviço de disponibilidade do livro desejado. 18% dos alunos entrevistados afirma que 

renovação online é outro serviço que é de grande importância para um sistema de 

Biblioteca online. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 – Biblioteca Online 
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6- Para colher informações sobre a credibilidade do sistema caso estivesse online, 79% 

dos entrevistados afirmam que se o Virtual Book estivesse disponível era muito 

provável uso. 

                                

Gráfico 6 –Disponibilidade do Serviço 

 

Na entrevista realizada com a bibliotecária da Universidade de Pernambuco 

constatou-se que a biblioteca possuía um sistema, contudo o sistema possuía 

deficiências em sua estrutura por ser um sistema Stand-Alone, ou seja, todo seu 

funcionamento fica restrito a apenas um computador.  Também foi observado que os 

usuários da biblioteca não tinham disponível um catálogo de livros para consulta, ou 

mesmo um documento para verificar se em determinado momento uma obra estaria 

disponível para empréstimo. 

 

4.2 DOCUMENTO DE REQUISITOS 

Como resultado das informações colhidas nos questionários e principalmente 

com os dados colhidos na entrevista realizada com a bibliotecária da Universidade de 

Pernambuco – Campus Garanhuns, foi desenvolvido um documento de requisitos 

descrevendo as funcionalidades do Virtual Book. 

O projeto visa construir um software para gerenciamento de bibliotecas online, 

utilizando tecnologia Java para web. O software deve armazenar informações referentes 

ao gerenciamento da biblioteca tais como: Obras (livros, artigos, jornais, revistas e etc), 

Usuários dos sistemas (Bibliotecários), e os usuários da biblioteca (Alunos, Professores, 

comunidade) que irão fazer uso das obras.  
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O sistema terá um módulo de gerenciamento de locações, ou seja, irá gerenciar as 

locações para os usuários (Alunos, Professores, Comunidade) assim como devoluções 

dessas obras, calculando preços de multas por atraso e danos à obra. 

Além de gerenciar bibliotecas o sistema terá um módulo voltado ao usuário da 

biblioteca, com informações sobre horário de funcionamento da biblioteca, 

bibliotecários responsáveis e principalmente informações sobre as obras disponíveis na 

biblioteca, como por exemplo: lista de todas as obras disponíveis se há obras 

disponíveis para locação, autor, editora, ano de publicação daquela obra.  

4.2.1 Restrição e Premissas 

O Virtual Book deverá ser executado em computadores e/ou dispositivos móveis 

que possuam o Google Chrome, Mozilla Firefox ou Internet Explorer instalado. Além 

disso, eles deverão ter acesso à Internet. Para desenvolver a aplicação, as seguintes 

tecnologias serão utilizadas: Java, JSP, Servlet, CSS e JavaScript. 

 

4.2.2 Requisitos não Funcionais 

O Virtual Book deverá possuir apenas uma versão, que será via internet, tanto para 

o bibliotecário do sistema quanto para os demais usuários. Os computadores utilizados 

deverão possuir acesso à internet. O Virtual Book possuirá controle de acesso para 

garantir determinados privilégios apenas a algumas segmentações de usuários. 

Somente o administrador do sistema poderá: 

 

1. Cadastrar, remover e editar dados sobre obras; 

2. Cadastrar, remover e editar dados de usuários;  

3. Efetuar empréstimos de obras para os usuários. 

 

A interface deverá ser intuitiva, de fácil percepção e aprendizagem, deverá 

ser modularizado, facilitando a correção de possíveis erros e atualização para 

versões superiores e deverá ser capaz de se comportar de forma igual nos 

browsers: Google Chrome, Internet Explorer e Mozilla Firefox. 

 

4.2.3 Atores do Sistema 
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4.2.3.1 Bibliotecário 

Ator responsável por realizar o cadastro, atualização e remoção de obras e usuários. 

Além disso, dá permissão para realizar no sistema, a cobrança por atraso de 

empréstimos de obras, realiza aprovações de cadastro, atualização e remoção de obras, 

usuários. 

 

4.2.3.2 Usuário 

Ator responsável por submeter seus dados para cadastro, atualização e remoção no 

sistema. Além disso, poderá os usuários poderão acessar o sistema via Web e obter 

informações sobre: 

 

1. Obras contidas na biblioteca e consequentemente, informações 

sobre cada periódico, título disponível para empréstimo; 

2. Entrar em contato com o bibliotecário através de formulários 

para esclarecimento de dúvidas. 

3. Reservar uma obra.  

 

4.2.4 Requisitos Funcionais 

4.2.4.1 Cadastrar Obra 

Para efetuar o cadastro de uma obra, os seguintes dados deverão ser fornecidos: 

Código, Nome, Medidora, Ano, Autor. 

 

4.2.4.2  Cadastrar Periódico 

Para efetuar o cadastro de um periódico, os seguintes dados deverão ser fornecidos: 

Código, Nome. 

4.2.4.3 Cadastrar Usuário 

Para efetuar o cadastro no sistema, o usuário deverá informar os seus dados e estes serão 

armazenados temporariamente até que o administrador aprove a operação. Após 

aprovação, o cadastro será concluído. No ato do cadastro, os seguintes dados deverão 

ser fornecidos: Login, Senha, Nome, Curso, Período, E-mail. 
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4.2.4.4 Efetuar Login 

Para efetuar login no sistema, o usuário  deverá informar seu login e senha. Em 

seguida sistema verificará se os dados informados são válidos. Se sim, o usuário terá 

acesso a seu perfil no Virtual Book. Caso contrário, uma mensagem informando que os 

dados informados não são válidos será emitida ao usuário. Deverá haver um link que ao 

ser clicado conduzirá o usuário não cadastrado para a página de cadastro. 

 

4.2.4.5 Consultar Obras 

Para consultar uma obra, seu código ou nome deverá ser informado.  Se houver 

um a com o código ou nome informado, o sistema apresentará seus dados. Caso 

contrário, uma mensagem informando que a obra não está cadastrado no sistema deverá 

ser emitida para o usuário. 

 

4.2.4.6 Consultar Empréstimo 

Para consultar uma data, seu código ou nome deverá ser informado.  Se houver 

uma obra com o código ou nome informado, o sistema apresentará seus dados. Caso 

contrário, uma mensagem informando que a data não está cadastrada no sistema deverá 

ser emitida para o usuário. 

 

4.2.4.7 Consultar Usuário 

Para consultar um usuário, seu nome ou e-mail deverá ser informado.  Se houver 

um usuário com o nome ou e-mail informado, o sistema apresentará seus dados. Caso 

contrário, uma mensagem informando que o usuário não está cadastrado no sistema 

deverá ser emitida para o usuário. 

 

4.2.4.8 Atualizar Obra  

Apenas o bibliotecário poderá atualizar as informações de uma obra. Para tal, ele 

deverá informar o código ou nome da obra que deseja atualizar para que o sistema faça 

a consulta. Após encontrar a obra, ele deverá ser selecionado e os novos dados deverão 

ser informados e salvos na base de dados. 
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4.2.4.9 Atualizar Empréstimo 

Apenas o bibliotecário poderá atualizar as informações de uma obra emprestada. 

Para tal, ele deverá informar o código ou nome e data que deseja atualizar para que o 

sistema faça a consulta. Depois de encontrada, ela deverá ser selecionada e os novos 

dados deverão ser informados e salvos na base de dados. 

 

4.2.4.10 Atualizar Usuário 

O usuário deverá efetuar login no sistema e informar os novos dados. O sistema 

armazenará temporariamente os novos dados até que o administrador aprove a operação. 

Após aprovação, a atualização será concluída.  

 

4.2.4.11 Remover Obra 

Apenas o bibliotecário  poderá remover uma obra. Para tal, ele deverá informar o 

código ou nome da obra que deseja excluir e após a consulta, clicar no botão deletar 

para que o sistema exclua o curso consultado, encontrado e selecionado pelo 

bibliotecário. 

 

4.2.4.12 Remover Empréstimo 

Apenas o bibliotecário poderá remover uma obra. Para tal, ele deverá informar o 

código ou nome da obra e data que deseja excluir e após a consulta, clicar no botão 

deletar para que o sistema exclua a obra consultada, encontrada e selecionada pelo 

bibliotecário. 

 

4.2.4.13 Remover Usuário 

O usuário deverá efetuar login no sistema e selecionar a opção Deletar Perfil. O 

sistema deverá solicitar a confirmação da exclusão da conta e após confirmada esta 

operação, o bibliotecário deverá aprovar a remoção. 
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4.2.4.14 Função Avise-me 

Tanto bibliotecário, quanto usuário poderão se comunicar através de e-mail. 

Esse mecanismo deverá estar disponível na página pessoal de cada usuário, Além disso 

caso uma obra esteja indisponível para locação o usuário poderá selecionar a opção 

“avise-me”, para que quando uma obra estiver disponível o usuário seja notificado via 

e-mail. 

 

4.2.4.15 Efetuar Reserva 

O usuário através da visualização do usuário poderá efetuar a reserva de uma 

obra com tempo para retirada de 24h, assim que o tempo exceder o livro voltará a ficar 

disponível. 

 

4.3 PROTOTIPAÇÃO 

Logo após a fase de análise dos requisitos foram criados os protótipos de 

tela seguindo as especificações levantadas na fase de levantamento de requisitos 

e que foram descritas na fase de análise dos requisitos.   

4.3.1 Tela Inicial Administrador 

Na tela inicial foi desenvolvido um protótipo simples, os menus encontram-se 

suspensos para facilitar o acesso do bibliotecário. 

 

Figura 1- Tela Inicial 
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4.3.2 Tela Cadastrar Novo Usuário 

Na tela de cadastro de usuários foram adicionados os campos de acordo com as 

informações colhidas na fase de levantamento de requisitos e adicionadas as 

funcionalidades de cadastrar ou cancelar a operação, nesta tela serão cadastrados todos 

os usuários da biblioteca (alunos, professores, funcionários).  

 

Figura 2 – Tela de Cadastro Usuário 

 

4.3.3 Tela Cadastrar Obra 

Na tela de cadastro de Obras foram adicionadas as informações colhidas 

junto a bibliotecária sobre as informações de maior importância sobre as obras, 

nesta tela serão cadastrados todas as obras da biblioteca. 

 

Figura 3 – Tela de Cadastro de Obras 
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4.3.4 Tela Cadastro Administrador 

Na tela de cadastro de usuários foram adicionados os campos de acordo com as 

informações colhidas na fase de levantamento de requisitos e adicionadas as 

funcionalidades de cadastrar ou cancelar a operação, nesta tela são cadastradas os 

usuários responsáveis pela administração do sistema.. 

 

Figura 4  – Tela de Cadastro Administrador 

 

4.3.5 Tela Gerenciamento de Usuários 

Na tela de gerenciamento de usuários as informações foram 

disponibilizadas em lista para facilitar a visualização por parte do 

administrador, cada usuário cadastrado tem as opções de editar, remover e 

excluir. 

 

Figura 5- Tela de Gerenciamento de Usuários 
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4.3.5 Tela Gerenciamento de Obras 

Na tela de gerenciamento de obras as informações foram 

disponibilizadas em lista para facilitar a visualização por parte do 

administrador, cada obra cadastrada tem as opções de editar, remover e excluir. 

 

Figura 6- Tela de Gerenciamento de Obras 

 

4.3.6 Tela Gerenciamento de Administradores 

Na tela de gerenciamento de obras as informações foram disponibilizadas em 

lista para facilitar a visualização por parte do administrador, cada obra cadastrada tem as 

opções de editar, remover e excluir. 

 

Figura 7- Tela de Gerenciamento de Administradores 
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4.3.7 Tela Atualizar Obra 

Na tela de atualização de Obra o administrador do sistema tem as informações 

já cadastradas sobre a obra para atualizar, o sistema dispõe de duas opções, atualizar ou 

cancelar a operação. 

  

Figura 8 Tela Atualizar Obra 

 

4.3.8 Tela Atualizar Usuário 

 

Na tela de atualização de Usuários o administrador do sistema tem as 

informações já cadastradas sobre o usuário para atualizar, o sistema dispõe de duas 

opções, atualizar ou cancelar a operação. 

 

Figura 9- Tela  Atualizar Usuário 
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4.3.9 Tela Atualizar Administrador 

Na tela de atualização de Administrador o administrador do sistema tem as 

informações já cadastradas sobre o administrador para atualizar, o sistema dispõe de 

duas opções, atualizar ou cancelar a operação. 

 

Figura 10- Tela Atualizar Administrador 

4.3.10 Tela Visualizar Obra 

Na tela de visualização das informações sobre obras, o sistema apenas exibe as 

informações sobre a obra selecionada. 

 

Figura 11- Tela Visualizar Obra 
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4.3.11 Tela Visualizar Usuário 

 

Na tela de visualização das informações sobre usuários, o sistema apenas exibe 

as informações sobre o usuário selecionado. 

 

Figura 12 - Visualizar Usuário 

 

4.3.12 Tela Visualiza Administrador 

Na tela de visualização das informações sobre administradores do sistema, o 

sistema apenas exibe as informações sobre o administrador selecionado. 

 

Figura 13- Visualizar Administrador 
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4.3.13 Tela Realizar Empréstimo 

Na tela de realização de empréstimos o administrador do sistema terá 

disponível na página uma lista de Usuários e uma lista de obras com opção para 

selecionar, quando selecionado o sistema preenche o formulário de empréstimo 

automaticamente calculando a data de locação e devolução, assim como também com as 

informações da obra e do usuário selecionado, e disponibiliza as opções de emprestar ou 

cancelar a operação. 

 

Figura 14 – Tela Realizar Empréstimo 

4.3.14 Tela Exclusão 

Na tela de exclusão o sistema pede confirmação de exclusão do usuário, obra 

ou administrador e dá as opções de sim ou não.  

 

Figura 15 – Tela de Exclusão 
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4.3.15 Tela Visão Usuário 

 

Na tela de visão do usuário, o usuário terá disponível as opções de pesquisa de 

livros assim como poderá visualizar uma lista de livros mais locados da biblioteca. O 

usuário poderá logar no sistema para reservar um livro ou se for administrador será 

redirecionado para a tela de administração (Tela Inicial do Administrador). 

 

Figura 16 – Tela Visão do Usuário 

4.4 Casos de Uso 

 

De acordo com os dados coletados com a aplicação dos questionários assim 

como a entrevista realizada junto a bibliotecária responsável pela biblioteca da 

Universidade de Pernambuco – Campus Garanhuns, foram criados modelos de caso de 

uso para especificar uma visão geral do sistema. Com a coleta de informações junto aos 

usuários verificou-se a importância de disponibilizar informações sobre a biblioteca 

através do Virtual Book, como por exemplo as obras contidas no acervo da biblioteca, 

assim como disponibilizar um função de reserva online. 

Através das especificações colhidas com a aplicação da entrevista, foram 

também modelados as visões do administrador do sistema, como por exemplo quais 

funções o sistema deveria disponibilizar. 

Os casos de uso são uma técnica de descoberta de requisitos introduzida  

inicialmente no método Objectory ( JACOBSON ET AL, 1993).  
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A importância da construção dos casos de uso para o sistema é representar uma 

visão geral do sistema sobre as funcionalidades disponíveis para os administradores do 

sistema e as opções disponíveis para os usuários do Virtual Book. 

 

4.4.1 Visão Geral do Usuário 

 

Figura 17 – Diagrama Caso de Uso Visão Geral do Usuário 

 

4.4.2 Visão Geral do Administrador 

 

Figura 18 – Diagrama Caso de Uso Visão Geral do Administrador 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho aprofundou-se na especificação do software para gerenciamento de 

bibliotecas online – Virtual Book, onde verificou-se a importância de um gerenciamento 

de informações eficaz para instituições como bibliotecas além de apontar os benefícios 

de um sistema web para disseminar informações de forma rápida. 

Todo o trabalho foi divido em três etapas, levantamento de requisitos, análise 

dos requisitos e prototipação. Na fase de levantamento de requisitos foram aplicados os 

questionários com alunos da Universidade de Pernambuco – Campus Garanhuns assim 

como também foi realizada uma entrevista com a bibliotecária da mesa universidade 

afim de colher informações sobre o sistema. Nas fases de análise e prototipação foram 

modelados os requisitos colhidos na fase anterior.  

Com a aplicação do questionário verificou-se a importância da implantação de 

um sistema que fornecesse informações online sobre as obras contidas no acervo da 

biblioteca, além de colher informações importantes sobre o funcionamento atual da 

biblioteca da Universidade de Pernambuco Campus Garanhuns, como por exemplo a 

quantidade de dias que se pode locar uma obra. 

A realização da entrevista foi de grande importância para colher dados precisos 

quanto às funcionalidades do Virtual Book além de verificar junto a bibliotecária as 

deficiências do sistema que gerenciava a biblioteca. 

Este projeto visou contribuir para o desenvolvimento de sistemas de 

gerenciamento de bibliotecas que compartilhem informações com os usuários da 

biblioteca e que agilize os processos realizados na mesma.  
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APÊNDICE A (Ou ANEXO A) 
 

Questionário aplicado (Aluno) 

 

Nome:___________________________________________________(Opcional) 

Curso:____________________________________________________________ 

Período:_________________ 

 

1- Você costuma frequentar a biblioteca da faculdade? 

       (     ) sim           (       ) não  

2-  (Caso vc tenha respondido sim) Com que freqüência você vai à Biblioteca? 

1 (  ) diariamente  

2 (  ) duas vezes por semana  

3 (  ) uma vez por semana 

4 (  ) a cada 15 dias 

5 (  ) uma vez por mês 

3- Qual sua opinião sobre o tempo de empréstimo de livros? 

1 (  ) suficiente 

      2 (  ) pouco 

2 (  ) muito pouco 

4- Você considera importante a criação de um sistema de gerenciamento de biblioteca online para 

promover informações de obras e livros disponíveis da universidade? 

            (    )  sim      (      )  não 

5- Que tipo de serviços você considera importante pra ter acesso em um sistema de biblioteca online? 

(      ) Obras/Autores 

(      )  Pré- Locação  

(      )  Disponibilidade do Livro desejado 

(      )   Contato com os bibliotecários 

(      )  Busca de Livros por área de interesse 

(      )  Renovação online 

Outros: _____________________________ 

 

6- Se o nosso serviço estivesse disponível hoje, a probabilidade de usá-lo seria: 

 

(     )  muito provável 

(     ) regulamente 

(     ) muito pouco provável 

 

 

7- Caso não usasse o serviço, por qual motivo seria? 

 

(     )  Não estou interessado (a) em um serviço como esse. 

(     ) Prefiro uma biblioteca convencional 

(     ) Outro  __________________________________ 
 


