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1 – Resumo 

O projeto consiste em um sistema multiplataforma para agregação de pessoas 

com os mesmos interesses, possibilitando uma comunicação com grupos de 

indivíduos em ambiente pessoal ou profissional. O sistema oferece um meio de 

comunicação social onde qualquer pessoa independentemente de sua 

personalidade pode participar, o sistema é capaz de se adequar e buscar sempre 

os perfis que possuem características similares aos do usuário, possibilitando 

assim a interação com outras pessoas. O sistema foi desenvolvido para 

funcionar em celulares e computadores comuns por meio do website, podendo 

ser acessado por qualquer dispositivo com conexão à internet. O software 

possibilita um chat em tempo real com todos indivíduos identificados com um 

perfil semelhante, esse chat pode-se ser entre duas ou mais pessoas, sendo 

possível aumentar o número de pessoas cada vez ele encontrar indivíduos com 

interesses iguais, angariando novas pessoas e tornando os grupos maiores. A 

sua principal característica é voltada a sua adaptabilidade em relação ao 

cruzamento de informações dos indivíduos e a constante atualização e 

reaproximação de acordo com as mudanças de interesse do usuário. 

 

2 – Introdução 

Com a evolução da comunicação os seres humanos começaram a 

perceber a importância dela do ambiente social, pelo simples motivo de manter 

uma interdependência com outras pessoas. A tecnologia satisfaz necessidades 

não racionais, ela fornece um contato social entre indivíduos, pode-se ver o 

rádio, que mostra desempenhar ainda um papel de companhia entre pessoas 

solitárias (JUAN, 2017).  

Segundo (SQUIRRA, 2016) a tecnologia foi um dos fatores mais 

importantes para o avanço da comunicação, pelas inúmeras inovações 

tecnológicas e plataformas comunicativas espalhando-se entre as vidas das 

pessoas.   

Pode-se citar várias outras tecnologias que foram de extrema importância 

para a evolução na área da comunicação, uma delas foi o surgimento da internet 



em 1969, que foi criada nos Estados Unidos como uma função de interligar 

laboratórios de pesquisas, essa rede era de extrema importância para que a 

comunicação entre militares e cientistas persistiria na guerra fria (KLEINA, 2018). 

A internet é um meio de comunicação em massa, junto com jornais, 

revistas, livros, rádio, televisão, e cinema que formam um sistema chamado 

mídia, com o objetivo de atingir um público grande partindo de um único emissor 

(Costa, M. C. 2019). 

3 – Objetivos 

 Buscando melhorar a comunicação, o sistema possibilita o 

relacionamento entre pessoas que detêm ideias similares a respeito de projetos 

pessoais ou profissionais.  

O software tem como objetivo proporcionar um ambiente de comunicação 

social entre os indivíduos, aumentando as interações entre as pessoas com 

perfis semelhantes. 

4 – Metodologia 

 A metodologia é a aplicação de procedimentos e técnicas que devem ser 

observados para construção do conhecimento, com o propósito de comprovar 

sua validade e utilidade nos diversos âmbitos da sociedade (PRAÇA, 2015), ela 

é o processo realizado para a determinação dos caminhos necessários na 

realização de um estudo, metodologia vem como parte de explicação dos 

métodos utilizados em artigos ou textos cientifico. 

 Para a realização deste projeto utilizou-se várias tecnologias, uma delas 

foi a linguagem de programação Java, para o desenvolvimento mobile e estrutura 

back-end do site. A Java foi escolhida por ser uma linguagem multiplataforma, 

sendo assim pode-se utilizar os softwares desenvolvidos com quaisquer 

dispositivos suportado pela tecnologia (LUCINO, P, 2018). 

 No projeto foi utilizado também o HTML (Hypertext Markup Language), 

uma linguagem de marcação padrão para páginas web escrita por meio de 

elementos chamado TAGS, que são utilizadas para a renderização dos 

navegadores (W3SCHOOL, 2019). 



 Para a melhoria da parte gráfica foi necessário o CSS (Cascading Style 

Sheets) que é uma linguagem que descreve o estilo do elemento HTML, ela tem 

como objetivo fazer o controle de todo o layout do navegador, consegue 

economizar muito tempo no desenvolvimento, pois o estilo pode-se ser criado 

em um arquivo externo, além de poder alterar a aparência de um site inteiro 

(W3SCHOOL, 2019). 

Junto com o CSS foi empregado também o framework BOOTSTRAP que 

foi criado e utilizado pelo Twitter, atualmente sendo a biblioteca front-end mais 

popular do mundo ela busca sempre a melhor e mais rápida maneira de deixar 

os sites dos desenvolvedores responsivos (BOOTSTRAP, 2019).  

O javascript foi utilizado para fazer a interação do software com o usuário, 

ele é uma linguagem de programação que permite implementar funcionalidades 

complexas em páginas web, tanto em seu back-end como no front-end, é muito 

utilizado para a realização de buscas em real-time, sendo um dos principais 

pilares em desenvolvimento web (DEVELOPERMOZZILA, 2019). 

 Para banco de dados foi utilizado o MySQL que é um sistema de 

gerenciamento de banco de dados, ele é o banco de dados open source mais 

popular do mundo, funcionando em mais de 20 plataformas, fornecendo uma alta 

performance, confiabilidade e facilidade de ser utilizado (MYSQL, 2019).  

 A aplicação móvel foi desenvolvida para a plataforma Android por meio do 

Android Studio, que é um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE), que 

utiliza o FXML uma linguagem de marcação para a parte de design mobile como 

estrutura front-end. Com a aumento do mercado mobile as organizações têm 

percebido que no desenvolvimento de aplicativos móveis é possível alcançar 

uma audiência maior de consumidores do seu produto (FARIA, 2018), com isso 

podemos perceber a importância de ter uma versão móvel de aplicativos. 

5 – Desenvolvimento  

 O sistema foi desenvolvido no modelo de client-server, que é uma 

estrutura de desenvolvimento REST (Representational State Tranfer) em 

português Transferência Representacional de Estado, no qual utiliza-se web 

services (Serviços Web) para consumir dados. Ela é uma estrutura bastante 



eficiente na parte de segurança digital, pois os sistemas não acessam 

diretamente o banco de dados, sendo assim o servidor fica com a parte de fazer 

esses acessos em busca de informações. 

Os clientes fazem as requisições para servidor, que fica com a função de 

retornar essas informações e manter uma instabilidade no banco de dados, neste 

modelo é programado apenas uma vez, fornecendo dados para quaisquer 

aplicações desenvolvidas, tanto a parte Web como a parte Mobile buscam 

informações no servidor, não é necessário desenvolver duas vezes a mesma 

consulta no banco de dados.  

Na figura 1 pode-se verificar que todos os dispositivos fazem requisições 

em um único lugar. 

Figura 1 – Modelo de desenvolvimento Client-Server 

 

Fonte: W3SCHOOLS 

 Buscando sempre a simplicidade foi desenvolvido uma tela de simples 

usabilidade na aplicação Web como pode-se ver na figura 3. 

Figura 2 – Início do sistema 



 

Fonte: Próprio Autor 

 Foi definido o modelo de autenticação usuário e senha, sendo assim não 

é necessário a verificação de e-mail solicitada na maioria dos sistemas. Ele é 

composto por duas telas, entre elas a tela de início que tem como funcionalidade 

a autenticação e cadastro de usuários, e a tela de interações entre os usuários 

que fica com a parte de cadastro de interesses e controle dos chats abertos. 

Figura 3 – Controle de chats 

 

Fonte: Próprio Autor 

 Na figura 3 pode-se ver que existe a opção de buscar pessoas, no qual é 

possível encontrar pessoas com interesses iguais, enquanto estiver ativa vai 

sempre estar fazendo comparações dos seus interesses com outros usuários, 



esse processo é feito pelo servidor no qual vai retornar a pessoa que mais tem 

interesse igual ao solicitante, assim gerando um chat para as duas conversar.  

 Pode-se ver também o botão de interesses, que é direcionado ao cadastro 

de interesses, esse cadastro é ilimitado, podendo ser cadastrado quantos 

interesses a pessoa solicitar. Logo em baixo tem as pessoas com que já foi 

encontrado algum interesse parecido, clicando no botão de mais pode abrir o 

chat daquele usuário. 

6 – Resultados 

 Os resultados obtidos foram satisfatórios, pois o sistema oferece de uma 

forma simples uma plataforma para comunicações de pessoas que possuem 

interesses semelhantes, demonstrando que um site ou aplicativo pode mudar a 

vida das pessoas, tanto em ambientes sociais como em profissionais. 

7 – Considerações Finais 

 Com este projeto pode-se perceber o quanto a comunicação entre 

pessoas é importante, a falta de interação entre os indivíduos na sociedade não 

pode ocorrer, seja ela pessoal ou profissional. O sistema faz com que essas 

interações aumentem na vida das pessoas, agrupando indivíduos com os 

mesmos interesses. 

 Ele teve grande impacto acadêmico, uma vez que foi visto que o 

desenvolvimento de um software demanda além de que informações sobre o 

próprio desenvolver, também é preciso realizar pesquisas a fundo para obter 

informações que sejam válidas para os usuários. 
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