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1. RESUMO   

    O projeto consiste em criar um site e um aplicativo mobile em que 

utilizando destes os alunos e colaboradores da Universidade de ribeirão Preto 

consigam ter acessos mais sociais e interativos. O site terá salas de bate-papo com 

temas específicos com fácil interação. Estas terão assuntos pré-estabelecidos pelos 

desenvolvedores de acordo com a demanda de solicitação dos usuários, serão salas 

voltadas a estudos, a trocas de informações, a respostas sobre dúvidas normais dos 

alunos tratadas na secretaria dos cursos, e mais temas que vierem a aparecer. 

Também haverá um espaço reservado para divulgação e marketing, espaços para 

postagens de promoções das cantinas, divulgação de atléticas e Centros 

Acadêmicos dos cursos, e até eventos futuros tais como as semanas dos cursos e 

afins. A ideia do site é que funcione sempre de acordo com o gosto dos usuários, 

portanto estará continuamente em mudança, as salas de bate-papo serão criadas de 

acordo com os assuntos mais relevantes abordados no momento. Não haverá 

espaço para checagem de notas, horários de aulas e outros assuntos acadêmicos 

que já existem nos sites da Universidade. Será um meio de interatividade para 

promover a aproximação entre os alunos dos diversos cursos. O aplicativo mobile 

será uma versão do site para celular em que os usuários terão acesso as mesmas 

informações fornecidas na versão desktop. 

 

 2. INTRODUÇÃO  

     Com o mundo cada vez mais conectado, é comum ver pessoas 

interagindo por meio de redes sociais, seja para passar o tempo, seja para falar com 

os amigos. O número de redes e de usuários aumenta consideravelmente todos os 

dias. O que antes era proibido na maioria das empresas, hoje estas utilizam das 

redes sociais para diversos fins empresariais. Os profissionais do setor de 

marketing, perceberam que podem utilizar as redes como uma grande ferramenta 

para divulgação. Os universitários são usuários propícios ao uso dessa tecnologia, 

pois estão em constante contato com pessoas de todos os lugares do mundo, seja 

para conhecer novos amigos, seja para trocar conhecimento ou até mesmo para 

procurar novos empregos. A ideia é trazer esta interação para dentro da 

universidade e aproveitar a infraestrutura de rede e Internet disponíveis. 

 

 



3. OBJETIVOS  

    O intuito do projeto é criar um Web site e um aplicativo mobile para 

interação social e educativa dentro do âmbito universitário. O objetivo principal é 

proporcionar uma união mais amigável entre todos, unir os alunos dos diferentes 

cursos e das diferentes etapas. Espera-se que os alunos de diferentes cursos 

possam se ajudar e compartilhar conhecimentos, podendo formar grupos para 

trabalharem em conjunto, grupos de estudos, levar o universo de um curso para o 

outro, abrangendo mais assuntos para o aluno. Estabelecer uma visão maior para 

oportunidades em outras áreas do conhecimento que muitas vezes não são 

acessíveis a alguns alunos, por viverem fechados no universo apenas do curso que 

estudam. Por essa razão acabam não conhecendo outros assuntos que talvez sejam 

de interesse comum a eles. 

 

 4. METODOLOGIA  

     Será utilizado para desenvolvimento da aplicação Web a IDE Eclipse 

junto a linguagem de programação Java, utilizando-se do framework VRaptor, 

integrado com CSS e JavaScript. Assim o software terá comunicação com o Sistema 

Gerenciador de Banco de Dados MySQL para controle dos dados. A IDE utilizará o 

servidor de aplicação Apache Tomcat com o intuito de publicação do website. O 

desenvolvimento da interação gráfica e implementação da linguagem de marcação 

HTML será realizado no software Sublime Text 3. 

Na implementação do aplicativo mobile também será utilizado a IDE 

Eclipse para utilização da linguagem Java junto ao plugin Android SDK (Software 

Development Kit), o mesmo terá à disposição um servidor Web service, que será 

responsável pela comunicação com o SGBD e por disponibilizar tais dados em rede 

de computadores. 

 

 5. RESULTADOS PRELIMINARES  

    Na atual fase do projeto está em produção o layout da página web, 

bem como suas aplicações iniciais. As páginas de bate-papo e de criação de perfil 

serão as primeiras a serem implementadas. 

 

 

 



 

 6. FONTES CONSULTADAS   

   https://www.alura.com.br/ 

   http://rbtech.info/ 

   http://www.vraptor.org/pt/ 

   https://eclipse.org/ 

   http://www.sublimetext.com/ 

   http://tomcat.apache.org/ 

   https://developer.android.com/sdk/index.html 
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