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RESUMO 

TG Online é uma aplicação web utilizada para o gerenciamento dos trabalhos 

de graduação dos alunos da Faculdade de Tecnologia de Carapicuíba, no curso de 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas. O software proposto visa melhorar e 

otimizar os processos operacionais executados durante a criação, desenvolvimento 

e entrega dos trabalhos de graduação dos alunos. Partiu-se do pressuposto de que 

a utilização de tecnologias bem empregadas pode maximizar a eficiência de todos 

os processos necessários durante a avaliação e entrega do trabalho de graduação 

de curso dos alunos. Isto porque, a partir do estudo para encontrar oportunidades de 

melhoria e otimização de processos operacionais, tecnologias podem ser 

empregadas para maximizar os resultados como um todo, como, por exemplo, o 

desenvolvimento de um sistema online no qual todas as documentações são 

solicitadas e geradas automaticamente. Na pesquisa, optou-se por uma metodologia 

qualitativa, na qual uma pesquisa de campo, utilizando-se de informações coletadas 

por meio de uma entrevista, fundamentou a importância de propor uma solução 

tecnológica para melhorar o processo operacional descrito durante o levantamento 

de requisitos. No decorrer deste projeto foram abordados diversos tópicos que 

fundamentam a importância do sistema citado em toda a cadeia necessária para a 

avaliação do trabalho de graduação de curso entregue pelos alunos como parte 

acadêmica dos cursos tecnológicos. A presente pesquisa proporcionou também a 

aplicação de técnicas aprendidas durante o curso, principalmente nas disciplinas de 

engenharia e desenvolvimento de software. 

INTRODUÇÃO 

Os processos operacionais executados durante a criação, desenvolvimento e 

entrega dos trabalhos de graduação dos alunos - do curso de Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas - demandam muito esforço operacional de todas as 

partes envolvidas no processo, como alunos, professores orientadores, coordenação 

de trabalho de graduação e secretaria. Procedimentos necessários para a criação de 

vínculo de orientação dos alunos, geração de atas da defesa e qualificação do grupo 

e documentos burocráticos consomem um alto nível de esforço operacional, que 

muitas vezes, ou em grande parte, é feito manualmente. 

Um dos processos operacionais mais trabalhosos se dá durante a formação 

do grupo de alunos e a vinculação individual do aluno ao trabalho de graduação que 



será desenvolvido. Outra atividade com necessidade de melhoria é a geração dos 

documentos de vínculo dos alunos com o grupo e professor orientador. 

A proposta deste projeto é empregar de forma eficiente a tecnologia como 

maneira de maximizar a eficiência dos processos burocráticos e minimizar o esforço 

e risco empregado na execução de tais atividades, visto que processos manuais 

demandam mais tempo dos envolvidos além de trazer mais riscos de erros 

operacionais que podem acarretar em prejuízo para o processo de avaliação e 

entrega dos trabalhos de graduação de curso desenvolvidos pelos alunos.  

A aplicação TG Online simplifica os processos de criação de grupo e escolha 

do orientador, além de gerar automaticamente todos os documentos burocráticos, 

como vínculo de orientação dos alunos e atas de qualificação e defesa. 

OBJETIVOS 

Geral 

Analisar o cenário atual e implementar uma aplicação web que atenda todo o 

processo necessário para entrega e avaliação dos trabalhos de graduação dos 

cursos tecnológicos, entregando uma melhor eficiência em toda a cadeia dos 

processos. 

 

Específicos 

 Maximizar a eficiência dos procedimentos burocráticos necessários durante 

todo o processo, permitindo, inclusive, a geração de documentos; 

 Facilitar a formação do grupo de alunos e a escolha do professor orientador; 

 Utilizar tecnologias que tragam melhor usabilidade para os usuários do 

sistema; 

 Acompanhar, em tempo real, o status das solicitações e andamento dos 

trabalhos de graduação. 

METODOLOGIA 

O desenvolvimento da aplicação web foi concluído em aproximadamente 6 

meses. Para o desenvolvimento da documentação técnica, que posteriormente foi 

utilizada para o desenvolvimento do software, foram usados conjuntos de técnicas 

de documentação da engenharia de software, denominado de linguagem de 

modelagem unificada (UML), como, por exemplo, casos de uso, requisitos 

funcionais, requisitos não funcionais, e diagramas de classes, além de protótipos do 



sistema. A UML permite uma representação padronizada do sistema, facilitando a 

compreensão dos envolvidos antes da implementação. 

Na fase de análise e levantamento de requisitos, o próprio ambiente dos 

entrevistados foi usado como fonte principal para a coleta dos dados e análise de 

documentos, tendo como elementos chave o pesquisador e o entrevistado. Para 

tanto, foi realizado um mapeamento de todos os processos e atividades realizados 

atualmente pelos entrevistados. Os entrevistados descreveram o cenário atual e 

todos os processos realizados no processo de gerenciamento dos trabalhos de 

graduação. Uma pesquisa de campo detalhou as necessidades encontradas pelo 

pesquisador e a solução foi desenhada com o objetivo de suprir tais lacunas. Tendo 

como base a experiência e relatos do entrevistado, sem a necessidade de uma 

modelagem estatística para sua conclusão, o método de pesquisa foi qualitativo. 

Como resultado da análise de todas as informações coletadas, o grupo 

propôs o desenvolvimento de um software para otimizar os processos manuais 

atualmente executados. 

Para o desenvolvimento do software proposto, foi utilizado um conjunto de 

tecnologias, denominado Stack MEAN (MEAN = Mongo-Express-Angular-Node) que, 

em comum, utilizam a linguagem de programação JavaScript. 

DESENVOLVIMENTO 

 Inovação em Processos 

Uma entidade bem organizada provém de uma gestão eficiente de processos, 

na qual as pessoas que fazem parte desta entidade possuem suas atividades 

planejadas, executadas e controladas por procedimentos definidos para o alcance 

do objetivo organizacional. A inovação de processos, principalmente pela utilização 

da Tecnologia de Informação (TI), faz-se cada vez mais necessária em organizações 

bem-sucedidas. 

A seguir, vemos a importância deste tema de pesquisa para medir a eficiência 

de um sistema online sendo empregado como gerenciador do processo de 

atividades que antes eram realizadas sem apoio desta tecnologia. 

Para Campos Filho (1994), a Tecnologia da Informação (TI) é um conjunto de 

hardware e software, que desempenha uma ou mais tarefas de processamento de 

informações. A TI pode ser entendida como um conjunto de processos e soluções 

providas por meio de recursos computacionais a uma entidade na qual necessita 



desempenhar suas funções. Uma entidade pode ser entendida como, por exemplo, 

uma empresa que tem a necessidade de executar suas atividades de maneira mais 

eficiente – em relação à custo e tempo – e recorre à Tecnologia da Informação como 

meio de obter um diferencial competitivo, ou até mesmo sua sobrevivência, perante 

aos demais concorrentes de mercado. 

Todas as partes envolvidas no processo de desenvolvimento do trabalho de 

graduação, sendo elas os alunos, professores orientadores e a coordenação de TG, 

não usufruíam de um sistema online que gerencie todo o processo dos trabalhos de 

graduação dos grupos de alunos. Foi observado também um grande esforço de 

trabalho manual nas atividades realizadas pela coordenação de TG, visto que os 

vínculos de orientação são preenchidos manualmente, impressos e armazenados 

em pastas. 

Otimização do tempo e diminuição dos riscos são os maiores benefícios 

entregues aos usuários pela aplicação online, visto que a utilização do sistema traz 

maior eficiência na execução das atividades burocráticas e diminui as chances de 

erros operacionais. 

Como é destacado por Senge (2000), o sucesso ou fracasso de uma 

organização pode ser medido pela sua possibilidade de sustentar seus processos de 

mudanças e transformações. Segundo Daft (2002), estas mudanças e 

transformações resumem em mudanças nos produtos e/ou serviços, nos processos 

e na tecnologia, e mudanças nas estratégias e na estrutura organizacional, além de 

mudanças na cultura organizacional. 

Davenport (1994) observa que a “inovação de processos é fundamental para 

a implementação de estratégias de redução de custo, aumento da velocidade e 

satisfação das partes envolvidas no processo, sendo assim uma importante 

vantagem competitiva para as organizações”. 

Em contrapartida, a aplicação de mudanças e inovações de processos 

apresentou algumas implicações nas organizações. Conforme dito por Porter (1997) 

muitas organizações aplicaram mudanças e inovações de processos de forma 

indiscriminada e desorganizada, motivadas somente pelo entusiasmo, sem levar em 

consideração sua aplicabilidade dentro da organização. 

Contudo, é importante salientar a necessidade de um estudo prévio da 

inovação de processo proposto para a organização, com o intuito de implementar as 



melhores ferramentas em busca de uma mudança mais eficiente para os processos 

organizacionais. 

Davenport (1994) emprega o conceito de inovação como uma mudança de 

processo que promova uma importante mudança nas atividades do processo, 

objetivando “resultados visíveis e drásticos”. Sendo assim, a inovação de processos 

atinge um nível mais profundo quando comparado à melhoria de processos, que 

alcança mudanças em um nível mais superficial. 

Ainda segundo Davenport (1994), a inovação de processos tem como 

objetivos um ou mais dos pontos a seguir: 

 Satisfação do cliente: maximização dos resultados na utilização pelo cliente 

do produto ou serviço; 

 Redução de custo: maximização dos resultados com um menor custo; 

 Inovação de produtos ou serviços: maximização do retorno sobre o 

investimento em inovação; 

 Aumento do lucro: maior lucratividade com o produto ou serviço. 

Para irmos ao encontro destes objetivos descritos anteriormente, entregamos 

neste trabalho uma aplicação web que oferece uma melhor satisfação aos usuários, 

além, de reduzir custos operacionais e inovar em alguns processos burocráticos 

necessários durante as etapas de desenvolvimento e entrega dos Trabalhos de 

Graduação. 

Conforme visto, a literatura aponta a inovação em processos como uma 

necessidade cada vez mais encontrada nas organizações que buscam um resultado 

operacional otimizado. Uma inovação de processos bem implementada pode trazer 

uma melhoria operacional nas atividades executadas por uma organização, como, 

por exemplo, a redução de tempo, custo e riscos operacionais, conforme envolve o 

processo de Trabalho de Graduação da Fatec Carapicuíba. 

 

 Sobre a aplicação web – TG ONLINE 

A aplicação web, denominada TG ONLINE disponibiliza acesso a todos os 

envolvidos no processo de gerenciamento dos trabalhos de graduação da FATEC 

Carapicuíba, inicialmente no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. 

Coordenadores de TG, professores orientadores, alunos e secretaria podem acessar 

o sistema e realizar suas atividades durante a criação, desenvolvimento, entrega e 

avaliação dos trabalhos. 



O primeiro passo é efetuado pela coordenação de TG ou secretaria, na qual 

realiza a importação dos usuários – alunos e orientadores – que podem ter acesso 

ao sistema. Observe na figura 1 a tela de importação dos usuários. 

Após a inserção dos usuários, que pode ser realizada via planilha ou 

manualmente, a lista pode ser salva e os usuários serão pré-cadastrados no 

sistema. 

 

Figura 1 – Tela de Importação 

Após a importação, os alunos e professores orientadores estão aptos para 

cadastrar-se no sistema, criando posteriormente uma senha de acesso. Para 

cadastrar, o usuário clica em cadastre-se e preenche os dados solicitados, conforme 

figura 2. Na sequência, é enviado um e-mail de validação ao usuário, para que o 

mesmo valide o cadastro e crie a senha de acesso. 

 

Figura 2 - Tela de Cadastro 

Acessando o sistema, o aluno pode criar um grupo de TG, incluindo o registro 

de aluno (RA) dos demais alunos participantes e escolhendo o professor orientador, 

além de preencher algumas informações sobre o trabalho de graduação que será 

desenvolvido. Um exemplo é demonstrado na figura 3. 



 

Figura 3 – Criar Grupo 

Os alunos e professor orientador inclusos no grupo do TG receberão um 

convite por e-mail e deverão acessar o sistema para aceitar ou rejeitar o convite 

para participar do grupo, conforme figura 4. 

 

Figura 4 – Confirmar Grupo 

O professor orientador pode imprimir o vínculo de orientação dos grupos nos 

quais ele aceitou o convite para orientar, selecionando o grupo e depois o aluno. A 

seguir, um exemplo na figura 5. 

 

Figura 5 – Vínculo de Orientação 

Com a finalização do grupo, ou seja, quando todos os participantes – 

incluindo o professor orientador – aceitarem ou rejeitarem o convite, o professor 



orientador pode agendar a qualificação e, posteriormente à avaliação da 

qualificação, agendar a defesa do trabalho de graduação do grupo, conforme figura 

6. 

Tanto no agendamento da qualificação, quanto no agendamento da defesa, o 

professor orientador informa a data e horário da apresentação, além dos 

examinadores que compõem a banca de avaliação. 

 

Figura 6 – Agendamento de Qualificação ou Defesa 

 

 Processos otimizados 

No mapa de processos – mapeado durante o levantamento de requisitos – 

mostrado na figura 7, é possível observar as atividades que foram inovadas ou 

automatizadas com o software proposto. 

 

Figura 7 – Mapa de Processos 



Destacam-se os processos de geração de ata e certificado, que foram 

automatizados com a geração dos documentos no próprio sistema TG ONLINE. 

RESULTADOS           

Como resultados obtidos com o desenvolvimento desta pesquisa, têm-se dois 

pontos a observar. O objetivo inicial deste trabalho foi analisar o cenário atual do 

gerenciamento dos Trabalhos de Graduação por parte dos envolvidos no processo, 

como alunos, professores orientadores, coordenação de TG e secretaria. O objetivo 

secundário foi elaborar uma solução sistêmica para otimizar o processo e as 

necessidades encontradas durante a análise do cenário e levantamento dos dados e 

informações. Um sistema de TI foi proposto e desenvolvido como solução para 

automatizar processos manuais e geração de documentos. 

Dentre os resultados obtidos com este trabalho, destacam-se a análise do 

cenário e da necessidade de melhoria operacional, a definição de escopo do 

sistema, o mapeamento dos processos e a documentação técnica, juntamente com 

o desenvolvimento do sistema proposto. 

Os procedimentos e documentos foram mapeados para um melhor 

entendimento de todas as etapas e esclarecimento das responsabilidades de cada 

entidade participante do processo.  

Considerando que o cenário atual é ineficiente do ponto de vista operacional, 

o sistema desenvolvido trouxe benefícios às partes envolvidas no processo de 

gerenciamento dos Trabalhos de Graduação, com mais eficiência na execução das 

atividades necessárias e geração de documentação. Os números constatados in 

loco mostraram que o processo que antes era feito manualmente e demandava 

semanas de dedicação da Coordenadoria de Trabalho de Graduação (CTG), hoje é 

finalizado em poucas horas (aproximadamente 4 horas) conforme relato das 

pessoas responsáveis que atuam nesta função (professores e coordenação do curso 

de Análise e Desenvolvimento de Sistemas). O software está rodando em caráter 

experimental para o curso citado e demonstrados os resultados positivos, será 

expandido para os quatro outros cursos da Instituição. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O problema de pesquisa apresentado no estudo demonstra uma ineficiência 

no processo de gerenciamento dos Trabalhos de Graduação, no que diz respeito 



aos processos operacionais executados durante o desenvolvimento dos trabalhos de 

graduação por parte dos alunos e na geração dos documentos burocráticos. 

A solução proposta, a partir dos levantamentos trabalhados, trará uma maior 

eficiência operacional aos alunos, professores orientadores, coordenação de TG e 

secretaria. O sistema proposto neste projeto contribuiu para a busca de uma solução 

eficiente a fim de otimizar os processos operacionais durante o desenvolvimento dos 

Trabalhos de Graduação dos alunos, uma vez que promove agilidade na 

comunicação, melhoria na geração de documentos e otimização do tempo gasto 

para atender todas as tarefas que contemplam o procedimento para entrega do 

Trabalho de Graduação. 
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