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RESUMO 

DEMOCRATEC é um aplicativo mobile que se destina ao seguimento eleitoral 

e tem como finalidade auxiliar as instituições de ensino nas diversas votações que 

possam vir a ter, tais como representantes de sala, CIPA (Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes), órgãos colegiados, dentre outras. A proposição para o 

desenvolvimento deste projeto se deu não somente em virtude da necessidade de 

uma aplicação que garanta a integridade na hora de eleger um representante, seja 

qual for a função que este desempenhará, mas por uma série de acontecimentos 

que evidenciaram a necessidade de se possuir um sistema como este no cenário da 

Faculdade de Tecnologia de Carapicuíba, objeto de estudo deste trabalho. Desde 

sua fundação em 2006 até a data de hoje, a instituição já realizou diversas eleições, 

no entanto, em todas elas seu método de votação se mostrou um tanto quanto 

arcaico, considerando o material usado (folha de papel sulfite e caneta esferográfica) 

e a forma de apuração adotada para a contagem de votos. 

Tendo como base o cenário atual em que se encontra a instituição, este 

trabalho traz consigo a proposta do desenvolvimento de uma aplicação mobile 

híbrida que auxilie a faculdade a implantar o processo de votação existente dentro 

do campus através de um sistema computadorizado e, não somente isso, que 

forneça segurança, praticidade e privacidade ao usuário que irá realizar o voto. 

INTRODUÇÃO 

Ao adentrar a faculdade, uma situação que se mostra digna de 

questionamento logo que o corpo discente é apresentado ao seu curso é a hora de 

se eleger um representante de classe, função essa desempenhada por um aluno 

que terá o papel de servir de intermediário entre direção/coordenação e demais 

alunos, liderando-os para que tomem as melhores decisões no que diz respeito ao 

âmbito educacional e fazendo com que os discentes se tornem mais participativos 

em sua vida acadêmica. 

A necessidade de um líder, desde tempos remotos se faz presente na 

sociedade. A função que o eleito (seja por meio de votação, afinidade, herança 

hereditária, dentre outros) deve desempenhar é de suma importância, não somente 

para ele, mas para todo um conjunto de integrantes que compõem um grupo ao seu 



redor, considerando que ele se tornará responsável por expressar o desejo e 

transmitir as opiniões daqueles que o colocaram nessa posição. 

Desta forma já era perceptível à necessidade de uma pessoa que tivesse a 

aceitação de todos os alunos (ou parte, desde que a porcentagem de aceite seja 

maior do que a de rejeição) dentro de um ambiente em comum. 

Essa questão da necessidade de um líder culminou na ideia da criação de 

uma aplicação que fornecesse o acesso necessário aos seus semelhantes, 

conscientizando a todos sobre a importância de se votar, tornando o processo do 

voto mais simples, seguro e garantindo que seu sigilo quanto a escolha realizada 

não seja quebrado. 

A proposta da aplicação DEMOCRATEC, em primeira instância, é a de tornar 

possível e viável a eleição para representante de classe através da disponibilização 

da ferramenta online, onde o aluno poderá ver quais são os candidatos, acompanhar 

as propostas que cada um se propõe a realizar, efetuar o voto e acompanhar o 

resultado final da eleição. Com vista as perspectivas futuras, a ideia é que o 

DEMOCRATEC seja utilizado para todas e quaisquer votações existentes dentro da 

instituição (representante de classe, CIPA, Assembleia, Centro Acadêmico, dentre 

outras). 

OBJETIVOS 

GERAL 

Este projeto tem como objetivo o desenvolvimento de uma aplicação mobile, 

com o propósito de se tornar uma ferramenta essencial que auxilie a Faculdade de 

Tecnologia de Carapicuíba a obter maior eficácia em suas votações, trazendo a 

conveniência e conforto necessários para seus usuários. 

A abrangência do sistema se destina a todo e qualquer tipo de eleição que 

ocorra na faculdade, seja ela para representante de sala, CIPA, CA (Centro 

Acadêmico), dentre outras. 

 

ESPECÍFICOS 

 Desenvolver um aplicativo que torne o acesso rápido e prático para seus 

usuários; 



 Obter controle total sobre o processo quando houver eleição (desde a abertura 

até o anúncio oficial do eleito); 

 Facilitar e agilizar o procedimento para a administração da Faculdade,  no que 

diz respeito a apuração dos votos; 

 Modernização do sistema, garantindo confiabilidade quanto ao resultado, 

confidencialidade para o eleitor, e automação para toda a instituição, deixando de 

lado o processo que antes fora praticado em folha de papel sulfite; 

 Disponibilizar o aplicativo online de modo que todas as pessoas vinculadas a 

instituição possam votar independente de onde estejam; 

 Uso do QR Code, onde o aluno poderá realizar a captura da imagem com seu 

celular e será redirecionado à página para download do aplicativo. 

METODOLOGIA 

Para este projeto foram feitas análises e levantamentos de questões inerentes 

à votação utilizando casos de estudo, revisão do histórico de votações que 

aconteceram desde 2014, leitura de documentações relativas à instituição, dentre 

outros. O objetivo principal foi investigar sobre os fatos de acordo com a realidade 

vivenciada do corpo docente/discente e da secretaria da FATEC Carapicuíba. 

Esta análise qualitativa foi o que norteou este projeto, fornecendo as 

informações necessárias para a criação, estruturação e implementação inicial de 

uma aplicação que, a princípio, será utilizada para a votação de representante de 

classe, dentro das regras e normas estabelecidas pela Faculdade de Tecnologia de 

Carapicuíba. 

Em primeira instância, a Faculdade poderá, através dessa aplicação, realizar 

a votação para dois tipos de mandatos (representante de classe e Centro 

Acadêmico), oferecendo aos alunos a oportunidade de realizarem a eleição por uma 

ferramenta computadorizada, o que elimina a necessidade de folha de papel sulfite, 

recolhimento de assinaturas, desgaste emocional quanto à demora do tempo de 

votação e de apuração dos votos para divulgação do eleito. 

Em segunda instância, tem-se como objetivo a ampliação dos horizontes do 

aplicativo, possibilitando aos eleitores a votação para os demais mandatos 

existentes na FATEC Carapicuíba, fornecendo a toda a instituição o direito igualitário 

de voto dentro dos padrões éticos e morais condizentes com a sociedade. 



Em terceira instância, há o planejamento de integrar a aplicação com o 

sistema de gerenciamento de alunos da instituição - o SIGA (Sistema Integrado de 

Gestão de Alunos) - para que, quando o aluno calouro estiver aprovado no vestibular 

e passar a aluno regular, já tenha um registro cadastrado automaticamente 

integrado a aplicação DEMOCRATEC, evitando a necessidade de se realizar o 

cadastro para uso da ferramenta. 

A predisposição que o aplicativo traz consigo na parte do cadastramento dos 

usuários trará agilidade, robustez, segurança e controle para a faculdade, pois 

conseguirá gerir de forma clara uma eleição e terá total certeza de que o voto que 

está computado no sistema foi realizado por aquele aluno identificado via login 

institucional. 

DESENVOLVIMENTO 

A plataforma utilizada para o desenvolvimento da aplicação é o IONIC, um 

framework voltado para o desenvolvimento de aplicativos mobile que visa a 

abordagem híbrida permitindo acesso de diferentes tipos de dispositivos móveis, 

sendo rápido e de fácil manuseio. Como linguagens utilizadas cita-se o Cordova 

(integração com recursos nativos dos dispositivos), AngularJS (criação da parte Web 

da app), Ionic Module e o Ionic CLI (Ferramentas e Componentes disponibilizados 

pelo framework), além dos tradicionais HTML, CSS e JavaScript. 

O framework IONIC pode ser utilizado para criação básica, ou até mesmo 

para quem busca aprender mais sobre o desenvolvimento mobile, além de ser Open 

Source (possui código aberto). Neste projeto, entretanto se fez necessária a 

utilização de bibliotecas e funções específicas da ferramenta, além da utilização de 

serviços em nuvem para o armazenamento dos projetos (aplicações criadas), e 

aquisição de uma licença após o período de testes para que fosse possível 

prosseguir com o desenvolvimento do aplicativo. 

O banco de dados utilizado para o armazenamento dos dados foi o Firebase 

da Google, um poderoso BD que atua em tempo real, provendo a possibilidade de 

se realizar todas as transações independente da qualidade da internet. Outro ponto 

que o tornou atrativo ao nosso projeto, foi a possibilidade de integração com 

aplicativos Android, iOS, dentre outros, encaixando-o perfeitamente em nossas 

expectativas. 



A figura 1 exibe a página inicial do aplicativo, onde foi colocada a história da 

FATEC Carapicuíba no formato de texto, além de uma apresentação de imagens no 

formato de slide, todas com menção à instituição (espaços de sala de aula, 

biblioteca, eventos, dentre outros). 

 

   

Figura 1: (a) Tela inicial (1). (b) Tela Inicial (2). (c) Tela Inicial (3). 

O app foi feito com barra de menu lateral, onde estão disponíveis os campos: 

Home, LOGIN e CANDIDATOS, conforme figura 2. 

 

Figura 2: Visão do Menu Lateral. 

 



Após clicar em login, é nesta tela que o usuário irá se logar, mediante RA 

(registro acadêmico) e senha conforme figura 3. Desta forma, pode-se verificar qual 

curso está logado no sistema, restringindo a opção de voto apenas para o curso do 

usuário (neste caso, o curso será Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS) 

que a princípio é o que será utilizado como piloto para realizar os testes). 

 

Figura 3: Tela de login. 

Se o usuário não possuir cadastro ativo, ele pode clicar na opção “Registre-

se” e efetuá-lo fornecendo seus dados ao sistema, conforme figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: (a) Tela de cadastro vazia. (b) Tela de Cadastro preenchida. (c) Cadastrado com sucesso. 

 



Caso o usuário tenha esquecido a senha, poderá clicar na opção “Esqueci 

minha senha”, onde ele poderá recuperar sua senha de duas maneiras diferentes: 

através do e-mail ou por mensagem no celular como pode ser observado na figura 5. 

   

Figura 5: (a) Tela de recuperação de senha. (b) Senha enviada. 

Depois de realizar o login, o usuário poderá verificar quem são os candidatos 

e conferir suas propostas de mandato ou, se preferir, assistir ao vídeo onde o 

candidato faz comentários sobre suas propostas, conforme figura 6. 

 

   

Figura 6: (a) Menu lateral do app. (b) Tela de Candidatos. (c) Tela de Propostas. 

 



Caso ele esteja de acordo com o que o candidato tem a oferecer, o usuário 

poderá clicar no botão “deseja votar”, onde será encaminhado para a tela de voto, 

poderá escolher o seu candidato e finalizar sua escolha, conforme figura 7. 
 

   

Figura 7:(a) Tela de votação. (b) Candidato escolhido. (c) Voto computado com sucesso. 

RESULTADOS 

O software desenvolvido foi testado para votações acadêmicas em um 

cenário piloto para eleger o representante de sala. A princípio o software validou as 

regras constituídas para esta eleição. Critérios como disponibilidade, frequência e 

fácil comunicação foram considerados para escolha dos candidatos. Desta forma os 

candidatos se cadastraram na plataforma e a aplicação fez a validação dos 

elegíveis. Foi estabelecido um prazo para a votação divulgado para os alunos, que 

poderiam acessar a plataforma e votar de onde estivessem. Após o encerramento 

do período de votação, os votos foram computados e armazenados em um banco de 

dados para que fosse realizada a apuração e divulgados os resultados. 

Nesta eleição piloto foram observados 4 candidatos e 54 alunos da turma 

efetivaram a votação. Computados os resultados o primeiro eleito obteve 28 votos, 

seguido de 11, 9 e 6 respectivamente para os demais candidatos. 

Identificou-se um aumento representativo em torno de 40% de eleitores uma 

vez que a votação foi on line e dada a viabilidade no processo a ferramenta será 

utilizada em outros processos internos da instituição. 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A importância de um sistema de votação que gerencie todo o processo 

eleitoral se faz presente na FATEC Carapicuíba. Isto se deve principalmente aos 

interesses gerais que a instituição possui, pois necessita de um meio automatizado 

que ofereça aos usuários uma experiência mais realista sobre a questão política que 

emerge no campus. Outro motivo que pode ser citado é a aproximação entre todas 

as pessoas que convivem no ambiente escolar, não importando se são docentes, 

discentes, funcionários ou se fazem parte da secretaria, é necessário realizar a 

aproximação de todas as partes envolvidas para que sejam conscientizados sobre a 

importância de se exercer os direitos impostos a eles de votar, opinando sempre que 

necessário em prol de um bem maior: melhorar a qualidade do ensino e da 

instituição na qual fazem parte hoje. 

Através da aplicação, busca-se também, uma forma de controle em tomadas 

de decisões, simplificando a administração de cadastros e resultados das votações 

ao utilizar uma ferramenta computadorizada.  

Por fim, esse software trará maior inovação para uma questão importante 

para a faculdade, deixando todo o sistema mais informatizado, reduzindo o tempo de 

espera para apresentação de resultado, com maior segurança e confiabilidade, tanto 

para o eleitor que terá a certeza de que seu voto valerá tanto quanto o de qualquer 

outra pessoa, quanto para os idealizadores, que terão a certeza de que o voto 

computado foi escolhido pelo eleitor ali descrito. 

Enfatizamos que todos os conhecimentos obtidos no decorrer do curso foram 

fundamentais para que fosse possível neste momento implementar a ferramenta 

proposta. 
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