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1. RESUMO Trata-se de um Projeto de Inovação e Tecnologia envolvendo o 

desenvolvimento de um site para viabilizar a integração entre alunos dos vários 

cursos da comunidade acadêmica do UGB – Centro Universitário Geraldo Di Biase. 

Para tanto, iniciou-se pelo estudo e compreensão da economia solidária, e sobre 

como a gamificação pode ser utilizada para engajar pessoas em um mesmo objetivo. 

Os objetivos são desenvolver um site para promover a troca de informações, 

definindo créditos e forma de troca do mesmo entre os usuários com base na 

economia solidária. O presente estudo estrutura-se no método hipotético-dedutivo. O 

site foi desenvolvido com o nome de Intyme e adotou-se o nome de tyme para a 

moeda digital.  

2. INTRODUÇÃO  A economia Solidária não é uma forma de resolver todos os 

males e sim uma proposta de  gestão socioeconômica que está na contramão do 

laissez faire, que coloca a cooperação como foco principal, deixando a concorrência 

obsoleta. É um sistema em que a moeda de troca não é o dinheiro, mas uma 

unidade de tempo e o potencial humano. No ambiente acadêmico os métodos 

convencionais como monitoria presencial e grupos de estudos entre amigos 

permitem que apenas pessoas próximas possam executar trocas, porém, a proposta 

do site INTYME é que seja possível realizar trocas além do presencial, sendo a partir 

de qualquer lugar.  

Uma vez que o objeto de troca deixa de ser o dinheiro, passando a ser 

utilizado um sistema de moedas de tempo, propõe-se o sistema de gamificação que 

consiste em mudar o comportamento  das  pessoas para um comportamento 

inclusivo, ultrapassando diversas barreiras sociais e monetárias existentes. 

A tecnologia da informação tem como premissa a criação de vantagens 

competitivas, possibilitando o gerenciamento de operações globais e fornecimento 

de serviços e produtos úteis aos atores envolvidos no processo.  

3. OBJETIVOS Desenvolver um site para promover de forma solidária que alunos 

troquem entre si experiências, conhecimento, a partir de unidades de tempo e com 

mediação em uma plataforma web. Como objetivos específicos buscou-se 

desenvolver um site definindo o layout para a página de cadastramento de usuário e 

sua autonomia dentro do mesmo; definir créditos de adesão para usuários novos; 

Definir sistema de troca de crédito entre os usuários; escrever política de uso do site; 

incluir o primeiro treinamento que será sobre como gravar seu conteúdo para postar 

no site INTYME. 



4. METODOLOGIA A pesquisa estrutura-se no método hipotético-dedutivo, pois 

investiga-se a hipótese de que mediante um instrumento tecnológico de divulgação 

de informações e estudos acadêmicos haverá uma melhora no êxito do acadêmico 

na busca por conteúdo referente a suas dúvidas em relação às aulas de seu curso. 

Como pesquisa aplicada propõe-se a viabilizar treinamento através do site onde as 

pessoas compartilhar experiências e competências.  

5. DESENVOLVIMENTO O projeto de inovação em tecnologia social voltado para o 

ambiente acadêmico surge como alternativa às dificuldades enfrentadas pelos 

estudantes, que geralmente estão relacionadas a situações de indisponibilidade nos 

horários em que há monitoria, seja por questões familiares ou por exercerem 

atividades profissionais, falta de recursos para adquirir conteúdo pago disponível em 

sites diversos, estes que por sua vez exigem pagamentos recorrentes, uma vez que 

seus ofertantes são profissionais que vivem economicamente destas atividades.  

Em economia solidária, há um comportamento diversificado e coletivo entre 

os integrantes de uma comunidade para que suas ações atinjam um bem comum, 

beneficiando a si e a todos, mesmo em um cenário em que haja concorrentes de 

uma mesma atividade. Para Singer, (2012, p.8) “O projeto cooperativo já é antigo, 

ele foi originalmente concebido como alternativa socialista ao capitalismo industrial”. 

Desta forma, o presente trabalho rompe com a lógica do modelo capitalista e 

propõe outra maneira de viver as relações com base na cooperação, solidariedade, 

autogestão e respeito ao meio ambiente. Economia solidária significa “organizar 

unidades de produção, em geral pequenas, em função delas mesmas e não de um 

grande capital centralizador”. (SINGER, 2012, p.124). Em outras palavras, voltando 

os olhos para o âmbito acadêmico, o contexto atual consiste em salas de aula 

individualmente compostas por alunos, que unitariamente compõem uma turma e 

seus respectivos cursos. Cada aluno guarda para si talentos e aptidões, por vezes, 

descobertas ou não ao decorrer do curso. Os sites em geral para ser funcionais 

precisam do interesse das pessoas em compartilhar seus conteúdos. Uma proposta 

economicamente viável foi implementar neste sistema um modelo de gamificação, 

que procura tornar o processo mais atraente aos usuários.   

A gamificação tem o potencial de estimular o engajamento individual 
e coletivo. Trata-se de uma técnica muito relevante nos dias atuais, 
pois ajuda as pessoas a alterar seus comportamentos e atingir 
resultados por meio da diversão. Esse processo incentiva a 
realização de tarefas e atividades que normalmente não são 
divertidas, as quais, embora todos entendam que devem ser feitas, 



costumam ser postergadas ou abandonadas, como parar de fumar, ir 
à academia ou economizar energia. (KRAJDEN, 2017, p. 32 e 33). 
 

A proposta de viabilizar um sistema de economia solidária visando utilizar 

gamificação em um sistema de pontos, reconhecidos por todos os integrantes da 

plataforma web, tornaria atrativo o ato de compartilhar conhecimento através de 

vídeo aulas que seriam gravadas pelos estudantes a partir de seus próprios 

aparelhos de celulares e enviados ao administrador do INTYME. Esse vídeo, após 

ser analisado quanto a sua consistência e relevância, será publicado na plataforma.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES Na concepção do projeto, após considerar os 

tipos de plataformas disponíveis para a possível utilização do software, foi optado, a 

um primeiro momento, o modelo web site para o produto. A escolha do mesmo 

mostrou-se mais vantajosa e a que menos exigiria um investimento nas ferramentas 

e habilidades necessárias para a execução da proposta, em comparação com o 

ambiente móbile que quando analisado com as principais plataformas disponíveis 

para esse tipo de aparelho, Android e IOS, seria necessário investir em duas 

linguagens diferentes para alcançar o resultado desejável, o que se provou um gasto 

no tempo necessário para o projeto, logo a possibilidade foi arquivada para uma 

próxima versão da plataforma. Vale ressaltar que todas as ferramentas utilizadas no 

desenvolvimento do projeto são gratuitas, tendo gasto apenas com a hospedagem 

em um servidor. A ferramenta proposta a ser desenvolvida, segue um modelo 

padrão da maioria das aplicações comerciais encontradas no mercado atual, 

contendo então duas áreas uma que lida com a interação com o usuário com a 

aplicação, conhecida também como o front-end, e a área que fica responsável por 

lidar com a relação do sistema com o banco de dados, conhecida também como o 

back-end. Para a parte frontal da aplicação, foram utilizados os recursos HTML, 

CSS/BootStrap e Java Script, sendo o HTML responsável pela estrutura do site 

dizendo quais elementos, formalmente conhecidos como tags HTML, são 

apresentados na página do site. O CSS/BootStrap, é o recurso que colocará o 

design no site, ele posiciona as tags que foram criados no HTML e também torna 

possível definir formatos e cores para as mesmas. Ao utilizar esse recurso foi optado 

por um layout mais modesto para as páginas, ou seja, sem muitos efeitos e abas 

com links aparecendo para o usuário, pois, de modo contrário existiria o risco de 

atrapalhar a experiência que o site passaria para quem o acessasse. A exemplo uma 

tela muito populada torna difícil a busca pela informação desejada ou deixa o 



carregamento da página muito lento, o que para os padrões atuais da internet, faria 

com que o navegante desistisse e fechasse a plataforma não sentindo vontade de 

realizar um novo acesso em uma outra hora. E por fim, o JavaScript, fica 

responsável por executar algumas funcionalidades para o funcionamento do sistema 

sem que a manipulação das informações precise ser feita pelo back-end 

sobrecarregando o servidor sendo feitas pelo front-end diretamente pela máquina, 

mais precisamente o navegador, do usuário de acordo com a sua necessidade.  
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