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1. RESUMO  

 

Com o avanço da tecnologia, a maioria dos processos ao nosso redor possui 

alguma forma de automação, um exemplo disso é a vida no campus de uma 

universidade, onde tem-se a automação desde a renovação dos livros online até a 

entrada nas instalações. É importante pensar que esse processo não só garante maior 

segurança como ajuda no fluxo de pessoas, para não congestionar o movimento dos 

alunos. Por trás desse sistema existe toda uma infraestrutura de controle de dados, 

fazendo com que não seja necessário alguém anotando o fluxo de pessoas e suas 

credenciais. Tendo em vista as facilidades que a automação nos proporciona, 

elaborou-se um projeto que tem como objetivo automatizar a entrega dos 

equipamentos dos laboratórios de ensino da Universidade Santa Cecília. Atualmente 

os alunos que forem retirar equipamentos ou kits, referente às aulas práticas de 

laboratório, estão sujeitos a ter que preencher manualmente uma ficha de controle de 

equipamentos, o que ocasiona demora na retirada dos mesmos, para solucionar esse 

problema foi desenvolvido um software de controle que opera em conjunto com um 

leitor de RFID. No software é realizado o armazenamento as informações do aluno e 

dos kits retirados, também é possível cadastrar os professores, as aulas e os kits 

referentes ao semestre. Para a identificação do aluno, na retirada dos kits, não será 

mais preciso preencher as informações manualmente, será utilizada a carteirinha que 

a universidade fornece para o mesmo ter acesso as dependências. A carteirinha do 

aluno possui uma etiqueta RFID e através da leitura da mesma é possível transmitir 

as informações do aluno para o software fazendo a autenticação e retirada do kit 

automaticamente. No decorrer do desenvolvimento do projeto, o maior problema 

encontrado foi na programação do software, pois nas entrevistas e testes com o 

usuário foram relatados diferentes pontos de vista em relação à utilização, os quais 

causavam inconsistência na execução do software. A comunicação 

hardware/software funcionou perfeitamente e depois da implementação final de 

ambos, pode-se perceber que houve uma melhora no controle de entrega, trazendo 

maior segurança e velocidade de retirada dos kits. 

 

 

 

 



2. INTRODUÇÃO 

 

A automação surgiu com a necessidade de agilizar, facilitar e baratear os 

processos industriais, economizando em mão de obra e aumentando a velocidade de 

produção. Com o avanço tecnológico se tornou cada vez mais fácil e necessário à 

produção em massa de mercadorias devido à grande demanda da população. Essa 

grande interação da tecnologia com a população captou cada vez mais recursos e 

investimentos nessa área (GOEKING, 2010). 

Hoje em dia quase tudo ao nosso redor possui alguma forma de automação, 

podendo citar várias delas em algo muito comum no dia-a-dia, que é o sistema de 

transporte urbano chamado metrô, possuindo portas de fechamento automáticas, 

controle de velocidade, sistemas de freio e segurança e controle da iluminação e áudio 

para anunciar as próximas estações (GOEKING, 2010). 

Outro exemplo do nosso cotidiano é a automação nas universidades e escolas, 

como exemplo, pode-se citar a Universidade Santa Cecília, a qual notamos logo na 

entrada a automação das catracas, que auxiliam no controle de entrada e saída de 

alunos, segurança e no fluxo de pessoas. Mais adiante na biblioteca temos a central 

de pesquisa de livros e caso o aluno perca o tempo de funcionamento da biblioteca, o 

mesmo tem a opção de fazer a renovação online, o que facilita a vida do estudante 

não só em relação à comodidade, mas também no acesso aos recursos da 

universidade. Nos cursos de engenharia da Universidade Santa Cecília existem 

diversas matérias na grade curricular que não se resumem apenas à teoria, 

necessitando também de atividades práticas para salientar o conhecimento. Os 

equipamentos utilizados nessas disciplinas são cedidos pela universidade e 

geralmente se encontram montados em kits que são utilizados em praticamente todas 

as aulas, vale ressaltar que os kits são de extrema importância para o aprendizado, 

porém o modelo atual de entrega dos kits para os alunos ainda não está automatizado. 

 

3. OBJETIVOS 

 

 O objetivo deste projeto é a automação do sistema atual de entrega de kits, o 

que o tornará mais ágil, organizado e seguro, pois os monitores dos laboratórios terão 

um maior controle no fluxo de retiradas de kits. Além de reduzir de materiais como 

folhas de papel e tinta contribuindo com o meio ambiente.  

 



4. METODOLOGIA 

 

Em preparação para uma aula prática, o professor inicialmente deve agendar 

previamente a experiência no setor responsável pela disponibilização dos kits, as 

experiências são realizadas diariamente por diversos professores e de matérias 

diferentes. O controle do fluxo das solicitações ainda é realizado por um formulário 

que é impresso toda semana e preenchido a mão. No dia da aula, os kits são retirados 

pelos alunos que precisam deixar a carteira de estudante, fornecida pela universidade, 

no setor de entrega dos kits e preencher um formulário constatando nome, matrícula 

e os materiais do kit que retiraram. Como existe uma intensa retirada e entrega de 

kits, é gerado um gasto significativo com a compra de tinta para impressoras e folhas 

de papel que são utilizadas nas impressões dos blocos de formulário.  

Analisando o processo de entrega dos kits desde o agendamento do professor 

a retirada do aluno será desenvolvido um software na linguagem C# para a automação 

do processo. Tendo em vista que todo aluno que se matrícula na universidade recebe 

uma carteirinha, para acesso as dependências, que já possui uma etiqueta RFID 

passiva contendo algumas informações básicas, verificou-se a possibilidade de utilizá-

la em conjunto com o software, para que o aluno retire o kit sem a necessidade de 

preencher o formulário.  

O software será dividido em duas partes, a utilizada pelo responsável do setor 

para o cadastro dos kits, professores, experiências e as salas de aula que serão 

utilizados os mesmos e a parte que será utilizada somente para vincular a retirada dos 

kits a cada um dos alunos. 

A entrega dos kits aos alunos envolverá duas etapas: a de identificação do 

usuário e a de armazenamento dos dados, como nome do aluno, nome do kit retirado, 

data e hora, entre outras. A identificação do aluno será feita através da carteirinha, 

pois a mesma possui uma etiqueta passiva de RFID com dados do aluno, para a leitura 

das informações na carteirinha será utilizado o leitor RFID MFRC522 (CIRIACO, 

2009). O leitor enviará para o microcontrolador ATMEGA328 as informações da 

carteira, que consequentemente repassará para o software através a comunicação 

serial os dados para o software, que automaticamente cadastrará o aluno e 

armazenará o kit retirado (BERNARDO, 2015). Essas informações e os dados obtidos 

pela leitura da carteirinha do aluno serão armazenados em um banco de dados, no 

caso desse projeto o SQL Server, que é um banco de dados compatível com o Visual 



Studio, ferramenta de desenvolvimento utilizada para a criação do software 

(PROGRAMMINGKNOWLEDGE, 2015). 

 

5. DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS 

 

 A primeira parte do desenvolvimento do projeto envolve a interface do usuário, 

ou seja, o layout do software, que pode ser observado na figura 1. O planejamento do 

mesmo foi baseado nas necessidades do usuário final, nesse caso pelo responsável 

do setor de montagem dos kits. Em seguida foi desenvolvida a comunicação do leitor 

de RFID com o software. 

 A tela principal do software está dividida em diversas partes, como pode ser 

analisado na figura 1. 

 

  

 
Figura 1 - Tela principal do software de gerência. 

 

 Seleção dos dias da semana: possibilita ao usuário do software alterar os dias 

da semana e conforme os mesmos são alterados, as salas e kits cadastrados 

são modificados também, o que possibilita ao usuário o cadastro de todas as 

experiências da semana de uma única vez. 

 Salas e quantidades de kits disponíveis: Permite na tela principal do software o 

monitoramento das salas e seus respectivos kits, que foram tanto retirados, 

quanto os que estão em uso. 

Seleção dos dias da semana 

Salas e quantidades de kits disponíveis 

Lista dos kits em uso e observações 

Retirada e devolução dos kits Configurações Sair do programa 



 Lista dos kits em uso e observações: Possibilita a visualização mais específica, 

com mais detalhes sobre quem está utilizando os kits, assim como ver as 

observações anotadas. Caso o botão Adicionar observações seja clicado, uma 

tela como a da figura 2 será exibida, o que possibilitará adicionar novas 

observações.  

 

 

 

Figura 2 - Menu Observações. 

 

 Configurações: Abre o menu de configurações, como pode ser visualizado na 

figura 3, nessa área é possível cadastrar os kits, professores e os laboratórios 

(salas) que os kits serão utilizados. 

 

 

Figura 3 - Tela principal do menu Configurações. 
 

o No item Kits é possível a criação, edição e exclusão dos kits, como 

demonstrado na figura 4. Na criação de um novo kit, uma nova janela é 

aberta como na figura 5, deve-se colocar o nome do Kit e seu conteúdo, 

no caso, os componentes que serão utilizados durante a aula. 

Cancela operação Confirma operação 

Campo para observações 

Menu Kits 

Menu Professores 

Menu Sala 

Sair das Configurações 



 

Figura 4 - Menu Kits. 
 

 

Figura 5 - Tela de criação dos kits. 

 

o No botão Professores, exibido na figura 3, uma nova tela é aberta e nela 

é possível adicionar, editar e deletar um professor, como mostra a figura 

6. 

 

 

Figura 6 - Menu professores. 
 

Para adicionar um professor é necessário fornecer somente o nome do 

professor. Para editar será necessário selecionar o professor que já foi 

Edita um kit 

Delete um kit 

Volta ao menu configurações 

Lista de kits criados 

Volta ao menu 

Kits 

Confirma o kit 

novo 

Campo para colocar o nome do kit 

Conteúdo do kit 

Adiciona um professor 

Edita um professor 

Deleta um professor 

Volta ao menu configurações Lista de Professores 



cadastrado na lista e escolher a opção "Editar", para deletar basta 

selecionar um professor e escolher a opção "Deletar". 

 

o Em Salas é permitido ao usuário cadastrar, editar as salas, sendo 

possível também excluir caso necessário, na figura 7 é possível ver a 

tela que será aberta. 

 

 

Figura 7 - Menu Salas. 

 

 Cadastrar as salas: O cadastro de sala necessita de algumas 

informações já criadas e que seja inserido o nome da sala, para 

ser adicionada ao painel inicial, a figura 8 a tela de cadastro é 

exibida. 

 

 

Figura 8 – Tela de cadastro das salas. 

 

Ao clicar em ditar salas é permitido trocar as informações já preenchidas 

em uma sala cadastrada. 
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 Retirada dos kits: o estudante deverá passar a sua carteirinha no sensor de 

RFID e em seguida o software identifica e autentica o aluno para a retirada dos 

kits, caso não possua um cadastro o programa irá proceder para a tela de 

cadastro, que é a tela exibida na figura 9.  

 

 

Figura 9 - Tela de cadastro dos alunos. 

 

 Devolução dos kits: ao devolver o kit o responsável deverá passar a carteirinha 

do estudante no leitor para constar a devolução do kit, a tela de devolução é 

bem simples e pode ser visualizada na figura10. 

 

Figura 10 - Tela de devolução. 
 

 No banco de dados desenvolvido são armazenadas as informações dos kits 

como as datas (retirada e saída), observações e informações de cadastramento 

(professores e alunos), como se fosse um log para haver total controle dos dados. 

Caso necessário é possível também o acesso ao banco para alteração de alguma 

informação, porém, isso só é realizado com uma senha específica.  

 Através do leitor RFID obtemos as identificações contidas dentro da carteirinha 

do aluno, esse leitor está sendo controlado pelo ATMEGA328 que traduz os dados 

vindos do RFID e envia para o banco de dados do software, para essa comunicação 

foi necessário criar um servidor de hospedagem no computador do usuário, e 

utilizando os próprios recursos do Visual Studio em conjunto do SQL Server que 

Volta a Tela principal do software Confirma operação 

RA do aluno 

Volta a Tela principal do software 

 



permite encontrar a porta serial onde o microcontrolador está conectado. Após ser 

alocado no banco de dados o id da carteirinha fica disponível para ser usado de acordo 

com a necessidade do programa, além disso, é adicionado um item em uma tabela de 

histórico para fins de controle geral. O leitor desenvolvido pode ser visualizado na 

figura 11. 

 

 

Figura 11 - Leitor RFID desenvolvido para realizar a leitura do ID da carteirinha. 

 

A ferramenta Visual Studio da Microsoft permite criar facilmente uma interface 

de comunicação Serial entre o microcontrolador e um computador, isso é possível 

graças a um canal de comunicação por hardware, esse canal está ligado as portas 

digitais 0 (RX) e 1 (TX) que indicam o envio e recepção de dados do microcontrolador 

para o computador. Para poder utilizar esse recurso basta chamar a biblioteca 

presente no Visual Studio. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

Durante a elaboração do projeto diversas falhas foram observadas, sendo 

todas elas no software. Na programação inicial os problemas estavam na 

comunicação com o banco de dados, podendo citar a parte de cadastros dos alunos, 

onde necessitou muita pesquisa de como programar comandos para que a leitura do 

sensor nos trouxessem as informações corretas. Porém, a maior dificuldade foi 

realizar as alterações no projeto solicitadas durante as conversas com o usuário final, 

essas alterações mostraram falhas dentro da programação que precisaram ser 

corrigidas. 

Depois de finalizado e com os devidos testes realizados, concluí-se que a 

automação na entrega dos kits é viável e necessária, pois houve melhora no controle 

e velocidade e teve total aprovação do operador. O circuito funcionou perfeitamente e 



assim como a programação, atende todos os requisitos impostos para que o operador 

tivesse o maior controle e facilidade possível.  
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