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Zona Leste 

1. RESUMO 

O objetivo deste trabalho é desenvolver um sistema para automatizar o 

processo de controle de horário docente, consumindo poucos recursos e diminuindo 

o tempo gasto para sua realização e na geração dos relatórios. Durante o processo 

de levantamento de requisitos foram realizadas diversas reuniões com os clientes e 

com os usuários do sistema, utilização das técnicas e teorias da engenharia de 

software. A análise e projeto já foram realizados e o desenvolvimento já conta com 

um protótipo executável que procura resolver os problemas identificados no 

processo atual. As métricas analisadas para comparação da efetividade da 

aplicação foram o tempo que é consumido ao realizar essa atividade manualmente e 

a necessidade da comunicação entre diversos setores da Unidade, consumindo 

recursos e tempo. 

2. INTRODUÇÃO 

“O futuro vai pertencer às empresas que conseguirem explorar o potencial da 

centralização das prioridades, as ações e os recursos nos seus processos” 

(GONÇALVES, 2000, 13).  

 Conforme Silva (2008), a partir das informações é possível ter um diagnóstico 

preciso e ágil, porém é preciso que todas as informações sejam cadastradas 

corretamente para que a gestão seja feita de forma correta.  

O controle de horários é um processo importante em um ambiente 

educacional, pois, é necessário, e fundamental, a organização possuir controle 

sobre os horários tanto de aula como de atividades extras (HAE) de seus 

colaboradores para fins de ensino aos alunos e pagamento dos seus funcionários, 

colaborando com seu dever em sua cadeia de docência, com entradas e saídas bem 

definidas. 

3. OBJETIVOS 

O objetivo geral deste projeto é desenvolver uma aplicação que automatizará 

relatórios, diminuindo o tempo do processo de geração dos mesmos em relação ao 

processo atual, que é manual. E, entre os objetivos específicos, visamos: 



 Analisar e propor um projeto que automatize o processo. 

 Avaliar o impacto da automação dos relatórios de controle de ponto dos 

docentes, extraindo os requisitos através da colaboração da coordenadoria 

em conjunto com seus funcionários e os docentes da faculdade. 

 Desenvolver um aplicativo Web em PHP que realize as operações 

necessárias para a geração e a emissão dos relatórios, reduzindo a 

complexidade do controle dos horários dos docentes na faculdade. 

 Integrar a base de dados atual com o novo aplicativo a ser desenvolvido e 

utilizado, com visão centrada no usuário e no processo a ser realizado. 

4. METODOLOGIA 

O levantamento de requisitos contou com reuniões e pesquisa de campo. 

Houve a elaboração da documentação do processo de análise, projeto e 

implantação de aplicação Web através da metodologia Extreme Programming (XP). 

O desenvolvimento da aplicação utiliza a Linguagem PHP. 

5. DESENVOLVIMENTO 

O sistema foi modelado a partir das entrevistas realizadas com a equipe da 

coordenação da Unidade. Levantou-se os requisitos que o sistema deve atender: 

 Gerenciar os relatórios de atribuição de aulas; 

 Gerenciar os relatórios de controle de ponto; 

 Fornecer uma página com grade horária para os alunos. 

A partir disto, criou-se os modelos de Classe de Análise, Classe de Projeto, 

Caso de Uso, Implementação e Arquitetura. Desenvolveu-se os protótipos tanto de 

design como interativos para que a equipe que utilizará o software pudesse avaliar 

em questões de usabilidade e design.  

Após, iniciou-se o desenvolvimento iterativo do sistema, utilizou-se o padrão 

MVC (Model - View - Controller) com arquitetura aberta. Buscou-se aplicar 

usabilidade para o usuário final em todas as partes da aplicação, visando questões 

de tempo de resposta e complexidade. Encontram-se em estado concluído o 

controle de ponto e a página com a grade horária. 

O sistema completo está em fase de testes para seguir para sua efetiva 

implementação. 



6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Através de diversas reuniões de coleta de requisitos observou-se como de 

fato é o ambiente e o processo de geração dos relatórios de controle de ponto, como 

funciona o fluxo de trabalho e para onde os relatórios são encaminhados: 

a) O Centro Paula Souza envia os modelos dos relatórios para a Unidade. 

b) A cada semestre, o secretário recebe os dados dos professores a partir 

dos coordenadores de curso e preenche os relatórios de atribuição de 

aulas e os encaminha ao Centro Paula Souza. 

c) Mensalmente, o secretário elabora o ponto dos professores manualmente. 

d) A Fatec envia mensalmente os relatórios de controle de ponto para o 

Centro Paula Souza. 

e) O Centro Paula Souza utiliza os relatórios para remuneração dos 

professores. 

Encontramos diversos pontos onde o processo deve ser melhorado e onde há 

gargalos de trabalho, como, por exemplo, o secretário, a cada mês deve alterar 

manualmente o documento de cada professor e inserir diversos dados, isto acaba 

por consumir muito tempo. Os dados são armazenados em tabelas, algo que, 

futuramente, pode gerar diversos conflitos, erros e até a inabilidade de se utilizar o 

arquivo, visto que pode ser excluído, alterado etc. Todo semestre, a atribuição de 

aulas é preenchida manualmente e encaminhada para o Centro Paula Souza, o que 

sobrecarrega o secretário.  

As métricas utilizadas para medir foram o tempo que o secretário gasta na 

realização dessa atividade e a questão da comunicação, algo, que, impacta e muito 

no fluxo desse processo de geração dos relatórios, pois é necessário comunicar e 

cobrar a todos os coordenadores e professores todos os semestres os cadastros 

nas disciplinas.  
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