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RESUMO

Devido diversidade de dispositivos e formas de interação, a necessidade de

desenvolver sistemas com base na usabilidade ergonomia e experiência do usuário

se torna necessária, pois todos os dispositivos tem um modo de interagir diferente

como celulares,  palmtops,  netbooks, cada um com uma forma de interação. Neste

trabalho desenvolvemos um sistema de inscrição de disciplinas para os alunos da

EST – UEA com foco na usabilidade para interação em um dispositivo com tela

sensível ao toque.

Palavras-chave:
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ABSTRACT

The  diversity  of  devices  and  forms  of  interaction,  the  need  to  develop

systems based on ergonomic usability and user experience is necessary, because

every device has a different way of interacting as cell phones, PDAs, netbooks, each

with a form of interaction. In this work we developed a system for registration of

courses for students of EST - UEA with a focus on usability to interaction in a device

with touch screen.

Keywords:

Usability - software - java - Human Computer Interface 



LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Metas de experiência do usuário.................................................................20

Figura 2: Diagrama que apresenta os componentes da Experiência do Usuário......22

Figura 3: Componentes de Usabilidade de Acordo com a ISO 9241.........................23

Figura 4: Modelo de um projeto FDD..........................................................................26

Figura 5: Padrão MVC.................................................................................................28

Figura 6: Processo antigo para selecionar uma disciplina pelo sistema....................31

Figura 7: Processo proposto pelo sistema..................................................................32

Figura 8: Modelo de caso de uso do sistema.............................................................34

Figura 9: Diagrama de Classes de Domínio...............................................................36

Figura 10: Modelo Físico de Dados............................................................................37

Figura 11: Protótipo da Tela Login..............................................................................39

Figura 12: Protótipo do aviso de erro na tela de login................................................40

Figura 13: Protótipo da mensagem de número de matrícula em branco...................40

Figura 14: Protótipo da tela principal..........................................................................43

Figura 15: Protótipo tela de inscrição de disciplina.....................................................46

Figura 16: Tela Final de Login.....................................................................................50

Figura 18: Código de validação de login.....................................................................51

Figura 19: Código de erro de número de matrícula inexistente ou inválido...............51

Figura 20: Mensagem de matrícula inválida...............................................................52

Figura 21: Código da mensagem do campo de número de matrícula em branco.....52

Figura 22: Mensagem de campo vazio.......................................................................53

Figura 23: Tela principal final......................................................................................54

Figura 24: Código que exibe a tela de inscrição de disciplina....................................54

Figura 25: Mensagem erro ao remover pedido...........................................................55



Figura 26: Código para remover um registro de inscrição de disciplina.....................56

Figura 27: Mensagem de Remover o pedido de inscrição.........................................57

Figura 28: Código de erro para seleção de curso e disciplina....................................58

Figura 29: Mensagem de erro selecionar curso e disciplina......................................58

Figura 30: Código para mensagem de erro de seleção de disciplina.........................58

Figura 31: - Mensagem de erro selecionar disciplina.................................................59

Figura 32: Tela final de inscrição de disciplina...........................................................60



LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Descrição dos casos de uso do sistema.....................................................34

Tabela 2: Tabela de atividades de implementação das funcionalidades...................38

Tabela 3: Tabela de aplicação dos princípios de heurística para tela de login..........41

Tabela 4: Tabela de princípios de heurística aplicada à tela principal.......................44

Tabela 5: Princípios de heurística aplicada à tela de inscrição de disciplina.............46



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

DAO Data Access Object

FDD Feature Driven Development

IHC Interação Humano Computador

EST Escola Superior de Tecnologia

UEA Universidade do Estado do Amazonas

UX User Experience

MVC Modelo View Controller

E-R Entidade Relacionamento

API Application Programming Interfaace



SUMÁRIO

AGRADECIMENTO...................................................................................................5

Aos meus pais pelos anos de suporte e cuidado. A minha esposa pela paciência, 
apoio e ajuda..........................................................................................................5

Ao professor Jucimar Júnior pela ajuda, orientação, disposição e pela sua grande 
paciência................................................................................................................5

Agradeço a todos que de alguma forma contribuíram para que se alcançasse este
objetivo.................................................................................................................. 5

ABSTRACT..............................................................................................................7

SUMÁRIO..............................................................................................................12

INTRODUÇÃO........................................................................................................14

JUSTIFICATIVA.......................................................................................................15

OBJETIVOS............................................................................................................15

Geral.....................................................................................................................15

Específico.............................................................................................................15

METODOLOGIA.....................................................................................................15

CAPITULO 2 – FUNDAMENTAÇÃO CONCEITUAL.....................................................17

2.1 - Interação Humano-Computador (IHC)..........................................................17

2.2 - Design Interativo..........................................................................................17

2.2 - Metas do Design de Interação......................................................................19

2.3 - Metas de Usabilidade...................................................................................19

2.4 - Metas de Experiência do usuário. ................................................................21

2.5 - Princípios Heurísticos de Usabilidade...........................................................22

2.6 - FDD (Features Driven Development)............................................................25

2.6.1 - Visão Geral................................................................................................26

2.7 - O padrão MVC..............................................................................................27

2.7.1.1 - Model......................................................................................................28

2.7.1.2 - View ......................................................................................................28

2.7.1.3 - Controller...............................................................................................29



Capítulo 3 – Desenvolvimento do Sistema...........................................................30

3.1 - Desenvolver o Modelo Abrangente...............................................................30

3.1.1 - Descrição do Problema..............................................................................30

3.1.2 - Requisitos Funcionais................................................................................33

3.1.3 - Requisitos Não Funcionais.........................................................................33

3.1.4 - Modelo de Caso de Uso para o sistema de inscrição de Alunos................34

3.2 – Construir Lista de Funcionalidades..............................................................35

3.3- Planejar por Funcionalidade..........................................................................35

3.3.2 - Documentação do Banco de Dados...........................................................36

3.4 - Detalhar por Funcionalidade........................................................................38

3.4.1 – A tela de Login..........................................................................................38

3.4.2 – A Tela Principal.........................................................................................42

3.4.3 - Funcionalidade Tela Inscrição de Disciplina..............................................45

3.5 - Construir por Funcionalidade.......................................................................48

3.5.1 – A tela de Login..........................................................................................49

3.5.2 – Funcionalidade Tela Principal....................................................................53

3.5.3 - Tela de Inscrição de Disciplina..................................................................57

CONSIDERAÇÕES FINAIS.......................................................................................61

O Objetivo de desenvolver um sistema para pré-inscrição de disciplinas foi 
alcançado, estudar e aplicar 10 princípios heurísticos propostos por Jakob Nielsen
para usabilidade, desenvolvimento e design das telas do sistema e de suas 
funcionalidades....................................................................................................61

Com metas de usabilidade aplicamos os princípios heurísticos, mas achamos que 
poderíamos aplicar mais alguns outros, conforme estivéssemos a par do 
problema como um todo.  O principal problema foi não ter um painel touch 
screen para testar as interações do aluno na tela e com isso obter um retorno 
melhor e com isso formular novos padrões heurísticos........................................61

ANEXO A – CÓDIGO FONTE DO SISTEMA..............................................................64



14

INTRODUÇÃO

A cada dia são lançados com propósitos e funções diversas diferentes tipos

de  dispositivos  e  equipamentos,  temos  como  exemplos  os  celulares,  PDAS,

netbooks e  etc.  Cada  um deles  proporciona  uma  experiência  em usabilidade  e

acessibilidade  diferentes.  Esses  dispositivos  possuem softwares  que  fornecem o

meio  de  acesso  a  esse  universo  de  opções  e  a  ciência  da  interface

homem-computador  bem  como  a  engenharia  de  software  proporciona  as

ferramentas  e  a  metodologia  necessária  para  criação  das  melhores  práticas  de

usabilidade e que possibilitam uma melhor experiência de interação.

Os  alunos  da  Escola  Superior  de  Tecnologia  possuem  um  sistema  de

matrícula pela Internet por meio do portal da Universidade do Estado do Amazonas.

Com  ele  o  aluno  verifica  as  disciplinas  disponíveis  e  matricula-se  na  devida

disciplina oferecida. Para melhor saber a demanda dos alunos e para uma melhor

alocação  dos  recursos  disponíveis  para  as  aulas,  os  coordenadores  dos  cursos

promovem  via  “grupos”,  que  são  como  fóruns  na  internet  para  saber  qual  a

quantidade de alunos e a demanda por determinada disciplina. Após alguns dias de

levantamento e reuniões são definidos as disciplinas e os horários de cada uma

delas para o próximo período.

O sistema vem atender a necessidade de cadastrar as requisições dos alunos

por uma disciplina para que os professores e coordenadores tenham as informações

necessárias para tomar as decisões corretas quanto à demanda dos alunos por

determinada disciplina.

O  sistema  propõe  utilizar  de  recursos  da  IHC  –  Interface  Humano-

Computador e da usabilidade para que os alunos tenham uma experiência agradável

de interação com o sistema.
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JUSTIFICATIVA

O trabalho propõe-se a desenvolver um sistema pra cadastro de requisições

de disciplinas dos alunos da Escola Superior de Tecnologia e usar heurísticas de

usabilidade para desenvolvimento do sistema para resolver o problema de inscrição

dos alunos em disciplinas  pendentes  em um determinado período e  resolver  os

problemas para a disponibilização de uma disciplina a partir da demanda.

Com isso o sistema vem a amenizar os problemas na disponibilização de

disciplinas para um determinado período.

OBJETIVOS

Geral

• Desenvolver  um  sistema  desktop  para  computadores  com  monitores

sensíveis ao toque para inscrição de alunos em uma disciplina que ele deseja

fazer.

Específico

• Aplicar  a  teoria  do  design  de  interação  para  melhorar  a  usabilidade  do

sistema e o design da interface.
• Fazer  o uso de princípios de usabilidade do sistema comparando com as

evoluções das telas conforme aplicação das práticas do design de interação.

METODOLOGIA

O desenvolvimento será feito da seguinte maneira:

• Pesquisa bibliográfica sobre design de interação e usabilidade.

• Levantamento dos requisitos do sistema,
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• Modelagem do banco de dados, utilizando o gerenciador de banco de dados

MYSQL 5.

• Desenvolvimento  da  interface  gráfica  usando  a  linguagem   java  e  a  API

SWING com a ferramenta NETBEANS .

• Utilização  da  teoria  e  metodologia  de  design interativo  para  criação  e

elaboração das telas.

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

Além  deste  capítulo  introdutório,  no  capítulo  2  será  mostrada  a

fundamentação teórica com conceitos de IHC – Interface Humana-Computador e do

design de Interação que e também a parte referente aos conceitos de usabilidade e

heurística de usabilidade. O capitulo 3 – Envolve a parte de desenvolvimento os

modelos  utilizados  para  a  criação  e  implementação  do  sistema  bem como  das

ferramentas utilizadas. Capítulo 4 mostra as conclusões e propostas futuras.
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CAPITULO 2 – FUNDAMENTAÇÃO CONCEITUAL

Este capítulo trata dos aspectos teóricos como design de interação, interface

humano- computador e usabilidade além de uma introdução das heurísticas de 

usabilidade de Nielsen.

2.1 - Interação Humano-Computador (IHC)

A  interação  humano-computador  compreende  os  comportamentos  do

usuário (ser humano) e as características e facilidades do sistema (desenvolvimento

ou  design e documentação), do equipamento (hardware) e do ambiente (aspectos

físicos e impactos da informatização). Assim, interação humana-computador não é

só  o  que se  vê  em uma tela  ou  monitor,  mas  também os  manuais,  o  local  de

trabalho, etc.

Segundo Dix Alan (1993), “a interação humano-computador é definida como

disciplina  concernente  ao  projeto,  avaliação  e  implementação  de  sistemas

computacionais interativos para o uso humano e estudo dos principais fenômenos

relacionados a esse uso”.

Segundo Hix e Hartson (1993),  a interação humano-computado pode ser

vista  como  "o  que  acontece  quando  um  usuário  humano,  e  um  sistema

computadorizado realizam tarefas juntos"

2.2 - Design Interativo

Muito dos dispositivos utilizados hoje em dia ainda não tem como foco o

usuário final, ou seja, aquela pessoa que vai interagir no dia a dia com o aparelho ou

dispositivo.  Empresas ainda não pensam na melhor  maneira de como o usuário

possa interagir adequadamente com a sua tecnologia e focam principalmente nas

funcionalidades do seu produto.  Por  conta disto,  o  usuário  tende a gastar  muito

tempo para adquirir o conhecimento necessário para uma boa utilização do produto

e muitas vezes não consegue. O  Design de Interação visa corrigir este problema

trazendo  usabilidade  no  processo  de  desenvolvimento  pra  que  o  produto  seja

agradável e fácil de utilizar sob o ponto de vista do usuário final (PREECE, 2005).



18

Quando  o  desenvolvedor  vai  elaborar  o  seu  produto  ele  precisa  ter  em

mente o público alvo do produto, o ambiente e a forma como o usuário irá interagir.

A questão principal para o design de interação é aperfeiçoar a experiência

do usuário na utilização do produto de forma que esteja auxiliando e estendendo

suas atividades.

Mas o que é design de interação? Segundo (PREECE, 2005), é a forma de

desenvolver da melhor maneira um produto que auxilie o usuário no seu cotidiano e

no seu trabalho.

Mesmo assim o que envolve o processo de design de interação?

(PREECE, 2005) nos diz que envolve quatro atividades básicas:

1. Identificar as necessidades e estabelecer os requisitos.
2. Desenvolver projetos alternativos que atendam os requisitos.
3. Construir  versões  interativas  dos  projetos  para  que  possam  ser

comunicados e avaliados.
4. Avaliar o que está sendo construído ao longo do processo.

Essas atividades ajudam na obtenção de respostas rápidas do que já foi

feito e ajuda na verificação dos requisitos que ainda precisam ser desenvolvidos.

Avaliar  o  que  foi  construído  está  no  centro  do  design  de  interação.

Seu foco está em garantir que o produto é utilizável. Geralmente é isto abordado

utilizando  o  usuário  no  processo  de  desenvolvimento.  Por  meio  de  reuniões,

entrevistas, pesquisas e/ou até mesmo convidando o usuário a opinar no produto,

podemos  obter  respostas  ou  ter  a  ideia  de  que  realmente  o  usuário  deseja  no

momento de utilizar o produto.

A principal razão de se ter um melhor entendimento do usuário por meio

dessa  participação  é  definir  o  tipo  de  usuário  que  irá  interagir  com  o  produto.

Sabemos que um usuário difere do outro, pois um produto deve ter o foco para um

determinado tipo de usuário. Por exemplo, produtos para crianças, adultos, idosos,

entre outros tipos.
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De acordo com essas afirmações além das quatro atividades básicas devem

levar  em  consideração  três  características  chaves  no  processo  de  design de

interação:

• O usuário deve estar envolvido no projeto.
• A usabilidade e metas específicas relativo a experiência do usuário

devem ser  identificadas,  claramente  documentadas,  e  acordado  no

início do projeto.
• Iteração através das quatro atividades é inevitável.

2.2 - Metas do Design de Interação

Parte do processo de compreensão das necessidades dos usuários, no que

diz respeito à concepção de um interativo sistema para apoiá-los, é ser claro sobre o

seu principal objetivo (PREECE, 2005).

Nisso se destaca a forma que o usuário irá interagir (Metas de Usabilidade) e

a forma como ele vai visualizar e obter respostas do produto ou sistema (Metas de

Experiência do Usuário).  Uma está preocupada com os requisitos de usabilidade

(exemplo a eficiência), e a outra se preocupa com a qualidade de experiência do

usuário (estética da interface).

2.3 - Metas de Usabilidade

A meta  da  usabilidade  é  garantir  com que  os  produtos  sejam fáceis  de

aprender, sejam agradáveis na utilização e eficientes do ponto de vista do usuário. É

a otimização das interações das pessoas com o produto.

A usabilidade pode ser dividida nas seguintes metas segundo (PREECE,

2005):

• Eficácia: A eficácia é se o produto faz o que está proposto a fazer.

• Eficiência: A eficiência se refere à maneira como o produto auxilia o usuário

a realizar suas atividades.

• Segurança:  A  segurança  envolve  a  proteção  do  usuário  de  situações

perigosas ou situações indesejáveis. Refere-se ao ambiente onde as pessoas
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trabalham e também na forma de evitar erros ou reduzir as chances de erros

inesperados.

• Utilidade:  A  utilidade  refere-se  à  maneira  que  o  sistema  provê  as

funcionalidades necessárias para realização das atividades do usuário.

• Fácil aprendizado: Aprendizagem refere-se o quão fácil é aprender a utilizar

o produto.

• Facilidade  de  lembrar  como  usar:  A  facilidade  de  lembrar  como  usar

refere-se o quão fácil é relembrar de uma tarefa do sistema depois de tê-lo

aprendido.

A figura abaixo mostra as metas de experiência do usuário

Figura 1 - Metas de usabilidade (PREECE, 2005).
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2.4 - Metas de Experiência do usuário. 

Em nível de experiência de usuário um produto ou sistema dependendo de

como vai ser utilizado deve ser:

• Satisfatório
• Agradável.
• Divertido.
• Oferecer entretenimento.
• Ser Útil.
• Motivador.
• Esteticamente agradável.
• Apoiar à criatividade.
• Recompensador.
• Emocionalmente gratificante.

Tudo isso se aplica para que a experiência de interatividade seja a mais

agradável e divertida possível e também seja motivador, ressaltando que cada um

desses pontos vai diferir dependendo da necessidade e a área onde o produto irá

atuar.

Com isso podemos ter várias oportunidades de interações do usuário com

diferentes  tipos  de  ambiente.  (FROHLICH AND MURPHY,  1999  apud  PREECE,

2005).

Conhecer e diferencias as metas de usabilidade e de experiência do usuário

possibilita desenvolvedores e designers saberem as necessidade e consequências

bem  como  o  impacto  que  a  combinação  dessas  regras  pode  acarretar  para

diferentes tipos de usuário de um mesmo produto.

Segundo Gil Barros a experiência do usuário também pode ser como um

guarda-chuva  que  envolve  diversas  áreas  como  Arquitetura  de  Informação  (AI),

Engenharia  de  Usabilidade,  Design  Gráfico,  e  Design  de  Interação  (DI)  como

componentes de uma visão holística. 

Para Kimmy Paluch, A experiência do usuário se caracteriza como o usuário

se sente ao usar qualquer produto sendo este um carro, um celular, um brinquedo.

Para ele a experiência do usuário também funciona como um guarda-chuva para

outras áreas de desenvolvimento, inclusive a usabilidade.



22

Para  acrescentar,  Robert  Rubinoff  em  2004,  já  havia  escrito  que  a

usabilidade era um subconjunto da Experiência do Usuário (UX).

A figura mostra onde ele encaixava a experiência do usuário:

Figura 2 - Componentes da Experiência do Usuário
(http://www.congressoebai.org/index.php/2009/com-quantos-chapeus-se-faz-um-arquiteto/10).

2.5 - Princípios Heurísticos de Usabilidade.

Segundo a parte 11 da ISO 9241, usabilidade refere-se ao grau no qual um

produto pode ser usado por um grupo específico de usuários para atingir objetivos

específicos dentro de um determinado contexto de:

• Eficácia: É a precisão de como o produto alcança seus objetivos
• Eficiência: Recursos gastos em relação precisão e abrangência com as quais

usuários atingem objetivo.
• Satisfação:  É a falta de desconforto e atitudes em relação ao uso de um

produto.
A figura abaixo mostra a usabilidade de acordo com a ISSO 9241.
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Figura 3 - Componentes de Usabilidade de acordo com a ISO 9241

(http://www.thiagotpc.com/ux/metas-de-usabilidade-x-metas-de-experiencia-do-usuario).

Para  Jacob  Nielsen  a  Usabilidade  é  um  atributo  de  qualidade  que  visa

avaliar como interfaces de usuário são fáceis de usar e que este atributo tem como

componentes: learnability, eficiência, memorability, tratamento de erros e satisfação.

A partir  da  visão  e  da  experiência  em usabilidade,  teste  e  avaliação de

interfaces Jakob Nielsen e Rolf Molich (1993) criaram uma heurística própria para os

aspectos  de usabilidade,  que nada mais  era  um sistema de avaliação de como

estava o nível de usabilidade de uma determinada interface.

Para  eles  a  avaliação  heurística  é  um método  rápido,  fácil  e  barato  de

análise  e  diagnóstico  de  problemas  em  interfaces.  Este  método  é  de  um  todo

informal e onde os avaliadores julgam cada elemento da interface tendo como base

os princípios heurísticos de usabilidade.

A  partir  de  249  problemas  em  interface  Jakob  Nielsen  e  Rolf  Molich

definiram 10 princípios heurísticos. Estes princípios tinham como objetivo principal

abordar os principais problemas de usabilidades em interfaces gráficas.

Segundo eles, os avaliadores devem sempre percorrer mais de uma vez o

seu projeto, verificar o posicionamento de elementos, a implementação, entre outros

tipos. Para isso eles teriam como referência 10 princípios heurísticos que são:
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1. Visibilidade  do  “status”  do  sistema: O  sistema  deve  sempre  manter  o

usuário informado sobre o que está acontecendo através de um  feedback

adequado ou apropriado para a situação.

2. Equivalência entre o sistema e o mundo real: O sistema deve possuir uma

linguagem  que  seja  adequada  ao  usuário  do  produto,  ou  seja,  possuir

palavras, frases e conceitos que sejam familiares para ele e não orientado

para o que o sistema deve fazer. O sistema deve seguir um padrão mais

aproximado do mundo real e com isso fazer com que a informação esteja na

forma mais logica e acessível possível.

3. Controle do usuário e liberdade: Este princípio afirma que o usuário pode

em algum momento, utilizar algumas funções do sistema por engano. Por isso

o sistema deve prover  uma saída adequada e  rápida  sem ter  de mostrar

diversos diálogos cansativos informando o que precisa ser feito. E com isso

possibilite ao usuário desfazer e refazer novamente a função do sistema de

forma correta.

4. Consistência e padrões: O usuário não deve pensar se palavras ou ações

ou situações diferentes  significam a mesma coisa.  O sistema deve seguir

padrões da plataforma no qual está sendo utilizado, inclusive na sua parte

visual fazendo com que o usuário siga de forma inconsciente esse padrão.

5. Prevenção de erros: Um sistema com boas mensagens de erro é bom. Um

sistema cuidadoso que previne erros é ainda melhor.

6. Reconhecer em vez de relembrar: Tornar objetos e opções sempre visíveis,

pois  o  usuário  não tem a  obrigação  de  relembrar  de  uma informação  ou

opção de uma tela em outra. Essas instruções de uso e funcionamento do

sistema devem sempre estar visíveis ou ter uma forma de acesso rápida para

que usuário possa acessá-lo de forma rápida quando quiser.

7. Flexibilidade e eficiência de uso:  São representados principalmente pelos

atalhos do sistema que muitas vezes um usuário iniciante não percebe ou não

sabe que existe. Usuários experientes tendem a usar atalhos para melhorar a

produtividade e  ter  acesso rápido  as  funções do  sistema e  realiza-los  de
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forma eficiente.  Por  isso  um sistema deve abranger  tanto  novatos  quanto

usuários experientes.

8. Estética e design minimalista:  Qualquer tipo de diálogo com informações

irrelevantes deve ser evitado. Qualquer informação “a mais” pode competir

com  as  informações  importantes  já  apresentadas  pelo  sistema  ou  pode

impedir a visibilidade.

9. Auxílio para o usuário para reconhecer, diagnosticar e recuperar-se de

erros:  Mensagens de erro devem ser passadas ao usuário de forma clara,

mostrar de forma precisa o problema e sugerir possíveis soluções.

10.Ajuda e documentação: Mesmo que o sistema não precise de informações

adicionais, ainda assim pode ser necessário que ele venha prover ajuda ao

usuário. Essas informações devem ser buscadas de forma rápida indicando

um  passo  a  passo  do  que  precisa  ser  feito  para  que  determinada

funcionalidade ou tarefa sejam executadas de forma concreta e não ser muito

longas no momento de expor essas informações.

Vale ressaltar que isso é só um modelo e que dependendo do projeto novos

modelos de usabilidade e princípios podem ser incorporados a estes ou até mesmo

alguns podem ser descartados.

2.6 - FDD (Features Driven Development).

FDD (Desenvolvimento Orientado por Funcionalidades) é um processo de

engenharia de software que tem por foco principal a entrega frequente de software

funcional ao cliente. 

FDD é  um método  que  prega  a  visibilidade  do  estado  projeto  de  forma

consistente  e  honesta.  Você  consegue  saber  quantas  funcionalidades  já  foram

desenvolvidas  e  quantas  faltam  ser  desenvolvidas  porque  tudo  é  orientado  às

funcionalidades.

Por ser uma metodologia ágil  voltada ao desenvolvimento de software, a

FDD favorece de maneira incisiva o envolvimento de clientes (internos ou externos)
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ao processo de planejamento e desenvolvimento do software, pois está baseada

num processo de desenvolvimento de software iterativo e incremental.

A  FDD não  foca  a  programação  ou  a  abrangência  de  um modelo  bem

definido, mas faz uso de um planejamento iterativo, que tem por objetivo abstrair e

atender as principais necessidades do negócio, que determinará a forma de atuação

da equipe de desenvolvimento. 

2.6.1 - Visão Geral

Figura 4 - Modelo de um projeto FDD (http://www.heptagon.com.br).

O  FDD  possui  duas  fases.  A  primeira  é  a  fase  de  Concepção  e

Planejamento e a segunda a fase de Construção. Na fase de concepção é feito o

levantamento de requisitos desde que estes estejam focados nas funcionalidades. É

Concebido  um  modelo  abrangente  do  que  é  o  sistema.  Após  a  construção  do

modelo é feito uma lista de “Funcionalidades” ou funcionalidades do sistema para

então criar o planejamento de desenvolvimento baseado nelas.

Na  fase  de  construção  as  funcionalidades  são  detalhadas  mais

profundamente,  ou  seja,  as  especificações  são  dadas  em  maiores  detalhes  e

desenvolvimento  é  feito  por  funcionalidade  e  o  progresso  é  medido  por

funcionalidade.
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2.7 - O padrão MVC

O modelo de três camadas fisícas (3-tier) divide um aplicativo de modo que

a lógica de negócio resida no meio das três camadas físicas. Isto é chamado de

camada física intermediária ou camada física de negócios. A maior parte do código

escrito reside na camada de apresentação e de negócio.

A arquitetura MVC - (Modelo Visualização Controle) fornece uma maneira de

dividir a funcionalidade envolvida na manutenção e apresentação dos dados de uma

aplicação.  A arquitetura  MVC não é  nova  e  foi  originalmente  desenvolvida  para

mapear as tarefas tradicionais de entrada, processamento e saída para o modelo de

interação com o usuário. Usando o padrão MVC fica fácil mapear esses conceitos no

domínio de aplicações Web multicamadas.

Na arquitetura MVC o modelo representa os dados da aplicação e as regras

do negócio que governam o acesso e a modificação dos dados. O modelo mantém o

estado persistente do negócio e fornece ao controlador a capacidade de acessar as

funcionalidades da aplicação encapsuladas pelo próprio modelo.

Um  componente  de  visualização  renderiza  o  conteúdo  de  uma  parte

particular do modelo e encaminha para o controlador as ações do usuário; acessa

também os dados do modelo via controlador e define como esses dados devem ser

apresentados.

Um controlador define o comportamento da aplicação. É ele que interpreta

as ações do usuário e as mapeia para chamadas do modelo. Em um cliente de

aplicações Web essas ações do usuário poderiam ser cliques de botões ou seleções

de menus. As ações realizadas pelo modelo incluem ativar processos de negócio ou

alterar  o  estado  do  modelo.  Com  base  na  ação  do  usuário  e  no  resultado  do

processamento do modelo, o controlador seleciona uma visualização a ser exibida

como parte da resposta a solicitação do usuário. Há normalmente um controlador

para cada conjunto de funcionalidades relacionadas.

A  arquitetura  de  3  camadas  que  esta  representada  abaixo  é  uma

implementação do modelo MVC . O modelo MVC esta preocupado em separar a

informação de sua apresentação.
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Figura 5 - Padrão MVC (http://www.macoratti.net/vbn_mvc.htm).

2.7.1 - Descrição da arquitetura MVC baseada em modelos 

2.7.1.1 - Model

O Modelo não é afetado pelo uso dos modelos, visto que o seu papel dentro

da  arquitetura  MVC  é  o  de  gerenciamento  do  comportamento  e  dos  dados  do

domínio  da  aplicação,  respondendo  as  solicitações  por  informações  sobre  seu

estado  (geralmente  pela  Visão)  e  respondendo  as  instruções  para  mudança  de

estado (geralmente pelo Controle). 

2.7.1.2 - View 

É a camada de apresentação ao usuário. É a interface que proporcionará a

entrada de dados e a visualização das respostas geradas. Em aplicações web é

representado pelo HTML que é processado e mostrado pelo navegador em sistemas

desktop  são  as  Telas.  Geralmente  contém  formulários  de  entrada  de  dados  e

tabelas, grids, etc. para mostrar as respostas. Essa camada não contém lógicas de

negócios, portanto todo o processamento é feito pela  Model e então a resposta é

repassada para o View. O View representaria a tela de entrada de dados ou onde

será exibido as mensagens de resposta do usário.
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2.7.1.3 - Controller

Essa  camada  funciona  como  um  intermediário  entre  a  camada  de

apresentação e a camada de negócios. É função do controller (como o própio nome

já diz)  coordenar  o envio e  o recebimento  de requisições ou chamadas entre o

Model e o View.
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Capítulo 3 – Desenvolvimento do Sistema

O capítulo 3 irá tratar dos aspectos de desenvolvimento do sistema,  

aplicando o os passos do FDD como metodologia.

3.1 - Desenvolver o Modelo Abrangente

Neste tópico iremos abordar os aspectos do modelo abrangente que envolve que é a

fase de descrição do problema.

3.1.1 - Descrição do Problema

A  EST-UEA  possui  um  sistema  que  gerencia  todo  o  processo  de

pré-matrícula do aluno, as disciplinas que o aluno precisa cursar e se ele não tem

nenhuma disciplina  em débito.  A  matricula  é  automaticamente  efetuada para  as

disciplinas do período que ele precisa fazer. Ao final de cada período. Ao final de

cada período nem todos os  alunos conseguem alcançar  as  notas  desejadas  ou

desistem da disciplina. Com isso acaba criando uma demanda por uma determinada

disciplina  para  uma  determinada  disciplina.  Some  ao  fato  dos  alunos  de  outros

períodos que precisem desta ou daquela disciplina e que estão mais avançados no

curso. Com isso os coordenadores têm de criar listas de alunos para saber quantos

alunos necessitam de determinada disciplina e se existe um professor disponível

para  ela.  Quando  não  conseguem  por  meio  de  listas,  os  coordenadores  e

professores tentam avisá-los por meio de “grupos”, que são como fóruns na internet

informa-los sobre as disciplinas do próximo período e se eles querem alguma em

específico. 

A figura 6  mostra um fluxograma do processo antigo:



31

Figura 6 - Processo antigo para solicitar uma disciplina.

Muitas vezes o processo pode levar dias e muitas vezes não atende todas

as demandas de turmas ou nem todos os alunos conseguem se informar sobre as

possíveis  turmas  que  podem  ser  disponibilizadas.  Com  isso  os  professores  e

coordenadores necessitam que esse processo de demanda pelos alunos utilize um

sistema onde ele possa logar com sua matricula e por meio dela consiga fazer a

pré-inscrição  numa  disciplina.  Essa  disciplina  não  necessariamente  vai  ser

oferecida,  mas  a  quantidade  de  alunos  que  farão  a  pré-inscrição  pode  dar  aos

coordenadores  a  informação  necessária  para  que  futuramente  possam avaliar  a

demanda dos alunos por determinada disciplina e ajude na tomada de decisão de

onde  alocar  os  professores  naquele  período  para  que  lecione  as  disciplinas

necessárias.  O sistema seria como uma “lista de espera” para disciplinas. 

A figura 7 mostra o fluxograma proposto para o sistema



32

Figura 7 - Processo proposto pelo sistema

Como um sistema de protocolos,  essas disciplinas  irão  disponibilizar  um

status para a situação da inscrição, nela dirá ao aluno como está o “processo” da

disciplina  que  no  caso  será  “CONFIRMADO”,  “SOLICITADO”  ou  “NÃO

CONFIRMADO”.  O aluno pode se inscrever em quantas disciplinas ele quiser, mas

não  há  garantia  que  ele  vá  poder  fazer  todas  ou  se  ele  tem os  pré-requisitos

necessários para o mesmo. Caso seja confirmada uma disciplina os status dela será

modificada para confirmada e informará o aluno para buscar mais informações na

sua coordenação.

Caso um disciplina não seja confirmada então os status do registro será

modificado para “NÃO CONFIRMADO” e será mostrada uma mensagem informando

o aluno para buscar  mais informações na coordenação.  O status solicitado será

modificado no momento da inscrição do aluno para que informar que sua inscrição

foi solicitada e o status será “SOLICITADO”.

Todo esse processo será feito em um computador com monitor sensível ao

toque (touch screen) e todo processo será feito sem o auxilio de mouse ou teclado.
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3.1.2 - Requisitos Funcionais

Utilizando os conceitos de FDD e de acordo com a descrição dos problemas

o sistema deve possuir as seguintes funcionalidades:

• Logar no sistema: O aluno acessa o sistema por meio de seu numero de

matricula e tem acesso à tela principal e suas funcionalidades.

• Inscrever o Aluno na disciplina: Ao acessar essa funcionalidade o aluno pode

inscrever-se em uma disciplina para o curso que está estudando.

• O aluno pode apagar sua inscrição: O aluno pode apagar seu registro de

pré-inscrição do sistema se for de sua vontade.

• O sistema deve listar todas as disciplinas que ele fez inscrição: O sistema

deve exibir  para  o aluno todas as  disciplinas  que ele  fez  sua inscrição e

também mostrar o status de cada uma delas.

• Sair do sistema e fechar sua sessão: Essa funcionalidade encerra o sistema e

finaliza a sessão daquele aluno.

3.1.3 - Requisitos Não Funcionais

• Sistema deve funcionar independente de sistema operacional.

• Deve utilizar um computador com tela sensível ao toque (touch screen).

• O  sistema  deve  funcionar  numa  resolução  de  no  mínimo  1280x1024  ou

ocupando toda a área da tela do monitor.

• O sistema utiliza JAVA como linguagem de programação.

• Utiliza o banco de dados MYSQL 5.

• Funciona somente em REDE.
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3.1.4 - Modelo de Caso de Uso para o sistema de inscrição de Alunos

Figura 5 - Modelo de Caso de Uso do Sistema

Tabela 1 - Descrição dos casos de uso do sistema

Caso de Uso Ator Detalhe

1 Login Aluno
O aluno efetuará o login utilizando sua matrícula e

terá acesso ao sistema.

2 Tela Principal Aluno

O aluno terá  acesso à tela  principal  do sistema

onde poderá incluir uma nova inscrição ou excluir

uma inscrição já feita.

3
Inscrição de

Aluno
Aluno

O  aluno  inscreve-se  em  uma  disciplina  de  um

determinado curso.

4 Excluir Aluno O aluno exclui uma inscrição que já tenha feito.

Aluno:  Agente  que interage como o  sistema e  executa  as  ações de inscrição e

excluir.

Coordenador: Agente que interage com o sistema executando a ação de controlar as

disciplinas.

Login: Ação pelo o qual os agentes têm acesso ao sistema.

Tela Principal: Área de onde serão executadas as ações do aluno.

Inscrição Aluno: Tela onde será executada a inscrição do aluno.
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Excluir: Ação onde o aluno exclui seu registro de inscrição em uma disciplina.

Após  o  levantamento  de  requisitos  e  do  modelo  de  caso  de  uso  modelamos o

seguinte diagrama de atividades para o sistema:

3.2 – Construir Lista de Funcionalidades

O sistema deve atender a necessidade de funcionar em qualquer plataforma,

De posse dessas ferramentas  o  desenvolvimento  do sistema será  divido

pelas seguintes etapas:

• Implementar a Tela e as funcionalidades de Login.

• Implementar a Tela Principal e suas funcionalidades.

• Implementar a Tela de Inscrição do Aluno;

• Implementar o método de salvar inscrição do aluno. 

• Implementar a funcionalidade de apagar o registro de inscrição.

• Aplicar os conceitos de usabilidade para sistemas de informação de acordo

com os requisitos.

• Fazer a avaliação heurística das telas.

3.3- Planejar por Funcionalidade.

Nesta fase são feitos os modelos físico de dados e de classe bem como o 

cronograma do projeto.

3.3.1 - Diagrama de Classe de Domínio.
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Figura 9 - Diagrama de Classes de Domínio

A partir  das  funcionalidades  apresentadas  no  sistema,  foi  elaborado  por

meio da UML o modelo de classes de domínio do sistema. O modelo de classe

segundo (BEZERRA,  2007).  “Permite  entender  como o  sistema está  estruturado

internamente como para que as funcionalidades externas visíveis sejam produzidas”.

O  diagrama  de  classe  de  domínio  mostra  a  relação  entre  as  classes.

Podemos verificar a relação entre a classe login como a classe inscricaoDisciplina

que indica que para fazer uma inscrição o aluno deve estar autenticado ou possuir

um login no sistema.

Verificamos também que para  fazer  a  inscrição o  aluno deve informar  a

disciplina e o curso pelo qual ele deseja se inscrever.

O diagrama de classes além de mostrar e nos auxiliar no entendimento do

sistema nossa ajuda a modelar o modelo de entidade relacionamento.

3.3.2 - Documentação do Banco de Dados.
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O modelo de entidade relacionamento é a base da construção do banco de

dados do sistema. Ele surge a partir do modelo de classes mapeado. A figura 7

representa o modelo físico de dados.

Figura 10 – Modelo Físico de Dados.

O  modelo  físico  do  sistema  apresenta  as  tabelas  que  armazenarão  as

informações dos alunos das disciplinas, dos cursos e como esses dados irão ser a

pré-inscrição do aluno.

A tabela de Login é a tabela onde estarão armazenadas as informações do

aluno, como matrícula e o nome. Na tabela de Curso estarão os dados dos cursos,

como nome e um código. A tabela de Disciplinas possui os campos nome e código

como também possui uma referência do curso ao qual essa disciplina pertence.  A

tabela InscriçãoDisciplina estarão as informações no da inscrição do aluno para a

disciplina de um determinado curso.

Ao final produziu-se esta tabela de atividades para o desenvolvimento das

funcionalidades do sistema.
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Tabela 2 - Tabela de Atividades de implementação das funcionalidades

Atividade Levantamento

de Requisitos /

início

Levantamento de

Requisitos / fim

Codificação /

início

Codificação/

fim

Login 15/10/2010 16/10/2010 25/10/2010 27/10/2010

Desenvolver

Tela Principal

17/10/2010 18/10/2010 28/10/2010 30/10/2010

Tela Inscricao

de Aluno

19/10/2010 20/10/2010 31/10/2010 02/10/2010

Salvar

Inscrição do

Aluno

21/10/2010 22/10/2010 03/10/2010 04/10/2010

Apagar

Inscrição do

Aluno

23/10/2010 24/10/2010 04/10/2010 04/10/2010

Sair 24/10/2010 24/10/2010 05/10/2010 05/10/2010

3.4 - Detalhar por Funcionalidade

Nesta parte são descritas os detalhes da criação das telas do sistema , os 

protótipos de cada uma delas e como são aplicados as heurísticas de usabilidade 

em cada uma delas

3.4.1 – A tela de Login

Para a tela de Login é necessário criar uma tela que o aluno possa entrar

com os dados de matrícula e então confirme. Após isso o sistema verifica os dados.

Caso exista um número de matrícula o aluno é encaminhado para a próxima tela

que  seria  a  Tela  Principal,  senão  existir,  o  aluno  não  poderá  usar  das

funcionalidades do sistema e será mostrada na tela  um aviso que o número de

matrícula é inválido ou se o usuário deixar o campo de texto de matrícula em branco

e confirmar os dados o sistema informará que o campo não pode estar em branco.



39

Como o sistema funcionará numa tela sensível ao toque não haverá teclado

para entrada de dados por isso os componentes necessários para a entrada de

dados serão:

• Formulário (Frame)

• Botões (Buttons)

• Caixa de texto (TextField)

• Mensagens de Aviso (Dialogs)

As figuras 11, 12, e 13 mostram os protótipos da tela e das mensagens que serão

construídas.

Figura 11 – Protótipo Tela de Login.
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Figura 12 – Protótipo do aviso de Erro na Tela de Login

Figura 13 – Protótipo da mensagem de Número de Matrícula em Branco

Utilizando os conceitos dos princípios de heurística de Nielsen obtemos a
tabela abaixo:

Tabela 3 - Tabela de Aplicação dos Princípios de Heurística para Tela de Login

Princípios de Heurística Aplicada Descrição

Visibilidade do “Status” do Sistema Para  manter  o  usuário  informado  nesta  tela

utilizamos textos informativos. Temos o nome do

campo “Número de Matrícula” e temos os botões

de  Confirmar  que  indica  que  ao  clicar  neste
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botão  irá  confirmar  os  dados  da  matrícula.

Temos também as teclas numéricas informando

ao aluno o número correspondente de cada uma

delas bem como o botão limpar.

Equivalência entre o sistema e o mundo 

real

Esta tela tem como referência as teclas de um

caixa  eletrônico  e  uma  tela  de  entrada.  Por

padrão os botões do teclado são brancos e os

botões de ações devem possuir uma imagem de

referência  compatível  com a  ação  que  deseja

ser executada.

Controle do usuário e liberdade

O usuário ao digitar o número errado é exibido

uma mensagem de erro e se não digitar nada é

exibido  uma  mensagem  informando  que  deve

digitar um número de matrícula. O usuário pode

clicar em qualquer tecla desde que ao confirmar

esteja  correto  senão  deve  sempre  exibir  as

mensagens  informando  que  os  dados  devem

estar corretos.

Consistência e padrões

A interface tem o padrão de janela com botões

em  branco  com  texto  em  preto,  botões  que

indicam  uma  ação  deverão  acompanhar  de

ícones que indicam a ação a ser executada.

Prevenção de Erros

O sistema informa com uma mensagem que o

campo de número de matrícula é obrigatório por

meio do asterisco.

Reconhecer em vez de relembrar O aluno ao olhar os botões da tela irá perceber

que como os botões seguem um padrão e que

para botões com confirmação deverão ter letras

verdes indicando uma confirmação. Para o botão

limpar o ícone indicará que esta funcionalidade

irá limpar, ou seja, ao se deparar com este irá

perceber que o botão limpa o campo de texto. A

mensagem de aviso da tela virá com um ícone

que  indica  informação  e  aviso.  Com  estes

recursos visuais o usuário irá reconhecer cada

um dos elementos da tela.

Flexibilidade e eficiência de uso O  sistema  possui  botões  largos  e  textos  com

tamanhos  suficientemente  grandes  para

entender o que cada um indica. Estão dispostos



42

de modo claro na tela para os alunos possam

visualizar sem se perder na tela.

Estética e design minimalista

As telas possuem informações necessárias para

o usuário como o nome do campo de texto, os

textos  dos  botões  e  os  botões  indicando  as

ações  com  nomes  adequados  para  indicar  a

ação a ser executada. As informações mostram

de forma clara os possíveis erros do usuário na

tela.

Ajude  os  usuários  a  reconhecer,

diagnosticar e sanar erros.

Os erros exibidos pelas mensagens indicam os

erros  das  determinadas  ações  feitas  pelo

usuário nesta tela.

Ajuda e documentação

A tela  deve  ter  um ícone  ou  formas de  exibir

informações de ajuda caso o usuário queira se

informar.

3.4.2 – A Tela Principal

Esta  Tela  tem  como  objetivo  exibir  uma  interface  que  reúna  as

funcionalidades para que o aluno possa se inscrever e remover as inscrições feitas

ou poder sair do sistema de forma clara objetiva e sem nenhuma dificuldade. Ela

será a porta principal para as principais funcionalidades do usuário no sistema, por

isso, deve possuir as funções exibidas de forma clara na tela e com fácil acesso. As

formas  devem  possuir  o  tamanho  adequado  para  que  o  usuário  interaja  numa

interface de uso sensível ao toque. Como resultado os botões devem ter o tamanho

e  o  espaçamento  necessário  para  que  o  usuário  possa  tocá-los  sem  erros  e

pressionar outra funcionalidade não desejada.

A tela deve possuir uma tabela onde as inscrições realizadas pelo usuário

estejam a mostra para acesso e possível remoção do registro caso posteriormente o

usuário queira.

Os dados do usuário  precisam ser  carregados de forma transparente no

momento que a tela for acessada exibindo os registros de inscrição.

O botão de Inscrever encaminhará o usuário para a tela de inscrição de

disciplina.
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O botão de remover irá apagar uma inscrição selecionada na tabela onde

lista as inscrições feitas por aquele aluno.

O botão sair irá encerrar esta sessão do usuário e voltar para tela de login.

Os componentes escolhidos para interação do usuário serão:

• Formulário (Frame)

• Botões (Button)

• Tabela (Table)

• Mensagens (Dialogs)

A figura 14 mostra o protótipo da tela principal do sistema.

Figura 14 - Protótipo da Tela Principal

Tabela 4 - Tabela de princípios de heurística de usabilidade aplicada da Tela Principal

Princípios de Heurística Aplicada Descrições

Visibilidade do “Status” do Sistema O  usuário  é  informado  nesta  tela  das

informações  pertinentes  as  inscrições  já

realizadas em uma tabela e também através
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dos botões são informadas de cada uma das

funcionalidades  acessíveis  para  ele  a  partir

desta tela.

Equivalência entre o sistema e o mundo real

O  sistema  mostra  uma  tela  principal  com

botões  de  opções  de  ações  possíveis  do

usuário e um painel com as inscrições feitas

pelo aluno para uma determinada disciplina.

Controle do usuário e liberdade

O usuário tem como opção utilizar os botões

de ações e escolher um registro que queira

apagar  ou  saber  da  situação  da  disciplina.

Caso  ele  não  escolha  um registro  e  queira

apagar  o  será  informado  que  ele  deve

escolher um registro antes. Caso queira sair

será informado se ele deseja realmente sair

da sua sessão. 

Consistência e padrões

Padrão de mensagens continua o mesmo da

tela  de  login.  Informações  de  erro  mostram

um  ícone  de  erro  e  um  botão  de  OK,

mensagens  que  exijam  uma  escolha  do

usuário possui 2 botões de confirmar ou não a

execução da ação e um ícone de aviso.

Prevenção de Erros

Para  prevenir  de  o  aluno  apagar  de  forma

errada o registro  é informado se ele  deseja

realmente  apagar o  registro  do sistema.  Ao

clicar no botão de sair o aluno é informado se

deseja realmente sair do sistema. Ao clicar no

botão de 

Reconhecer em vez de relembrar

Como  todo  o  sistema  os  botões  de  letras

verdes  e  ícones  verdes  indicam  a

confirmação de alguma ação e o vermelho o

cancelamento de alguma confirmação.

Flexibilidade e eficiência de uso Botões  grandes  para  não  ter  problemas  ao

clicar, com informações das ações em cada

um deles. Indicando as funcionalidades para

o aluno saber o que realmente precisa fazer

nesta tela. Ao pressionar o botão de Inscrição

a  tela  de  inscrição  de  disciplina  deve

aparecer, ao pressionar no botão de remover,

um registro deve ser apagado e ao pressionar
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o botão sair ele deve sair do sistema.

Estética e design minimalista

Botões  no  padrão  branco  cada  um  com

ícones que indicam o tipo da ação e o nome

da ação feita. 

Ajude os usuários a reconhecer, diagnosticar

e sanar erros.

As informações de erros informam ao aluno o

que ele precisa fazer para executar a ação de

forma  correta.  As  informações  dos  avisos

informam ao aluno se ele deseja fazer  uma

determinada ação.

Ajuda e documentação

Um  ícone  de  Informação  mostra  o  que  o

aluno  precisa  fazer  para  utilizar  as

funcionalidades da tela Principal.

3.4.3 - Funcionalidade Tela Inscrição de Disciplina

A  tela  de  inscrição  de  disciplina  irá  prover  ao  usuário  os  nomes  das

disciplinas do aluno para o curso que ele está inscrito.

O aluno irá selecionar um curso e a partir da seleção uma consulta irá trazer

todas as disciplinas daquele curso que esteja cadastrado na base de dados.

Após selecionar o curso e a disciplina o aluno irá pressionar o botão de

inscrever-se e então a funcionalidade número 4 deverá ser executada fechando a

tela de inscrição de disciplina.

Ao clicar em cancelar na tela de seleção inscrição de disciplina o aluno deve

voltar para a tela Principal.

Os componentes utilizados nesta tela serão:

• Formulário (Frame)

• Botões

• Lista (List)

• Mensagens (Dialogs).
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Figura 15 - Protótipo tela de inscrição de disciplina

Tabela 5 - Princípios de Heurística de usabilidade aplicada tela de Inscrição de Disciplina

Princípios de Heurística Aplicada Descrição

Visibilidade do “Status” do Sistema

Para  manter  o  usuário  informado  nesta  tela

utilizamos  textos  informativos.  Temos  o  nome

dos  campos  “Curso  e  Disciplina”  e  temos  os

botões de Inscrever-se que indica que ao clicar

neste botão irá confirmar os dados do curso e da

disciplina  que  o  aluno  deseja  se  inscrever.

Temos o botão de cancelar que encerra a tela e

retorna para a tela principal.

Equivalência entre o sistema e o mundo 

real

Esta tela tem como referência as teclas de um

caixa  eletrônico  e  uma  tela  de  entrada.  Por

padrão os botões do teclado são brancos e os

botões de ações devem possuir uma imagem de

referência  compatível  com a  ação  que  deseja

ser executada.

Controle do usuário e liberdade O usuário  seleciona  um curso  numa caixa  de

lista  de  cursos  ao  selecionar  o  curso  as

disciplinas  deste  curso  são  carregadas.  Após
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selecionar  uma  disciplina  o  aluno  pressiona  o

botão  “Inscrever-se”  e  salva  os  dados  da

inscrição.  Ao  clicar  o  em  cancelar  o  aluno

encerra a tela e volta a tela principal perdendo

todo  o  processo  de  seleção  feito.  Todas  as

ações são feitas utilizando esses componentes

de tela.

Consistência e padrões

A interface tem o padrão de janela com botões

em  branco  com  texto  em  preto,  botões  que

indicam  uma  ação  deverão  acompanhar  de

ícones que indicam a ação a ser executada.

Prevenção de Erros

O sistema informa com uma mensagem que o

aluno deve selecionar um curso e uma disciplina

caso tente salvar os dados se selecioná-los.

Reconhecer em vez de relembrar

O aluno ao olhar os botões da tela irá perceber

que como os botões seguem um padrão e que

para botões com confirmação deverão ter letras

verdes indicando uma confirmação. Para o botão

cancelar  o  ícone  indicará  que  esta

funcionalidade irá fechar a janela.. A mensagem

de aviso da tela virá com um ícone que indica

informação e aviso.  Os recursos visuais  desta

tela  visam  indicar  o  usuário  quais  ações  os

componentes executam, ou informa ao usuário

sobre ações indevidas dele.

Flexibilidade e eficiência de uso

O  sistema  possui  botões  largos  e  textos  com

tamanhos  suficientemente  grandes  para

entender o que cada um indica. Estão dispostos

de modo claro na tela para os alunos possam

visualizar sem se perder na tela. As ações deve

executar  o  que  é  descrito  visualmente  para  o

usuário.

Estética e design minimalista As telas possuem informações necessárias para

o usuário executar suas ações. Os componentes

devem  seguir  os  mesmos  padrões  das  telas

anteriores  e  as  mensagens  também.  As

informações  mostram  de  forma  clara  os

possíveis erros do usuário na tela.
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Ajude  os  usuários  a  reconhecer,

diagnosticar e sanar erros.

As mensagens de erro ou aviso devem estar de

acordo  com  as  ações  que  o  usuário  executa

nesta tela, como inscrever-se e cancelar.

Ajuda e documentação

A tela  deve  ter  um ícone  ou  formas de  exibir

informações de ajuda caso o usuário queira se

informar.

3.5 - Construir por Funcionalidade

Nesta  fase  o  código  das  funcionalidades  são  implementados,  todos  os

artefatos úteis ao desenvolvimento são aplicados. As interfaces são finalizadas e os

códigos testados.

O projeto foi dividido em pacotes para que pudessem ser organizados no

modelo MVC explicado anteriormente.

Alguns pacotes representam as camadas do modelo MVC explicados a seguir:

• Pacote padrão:  onde está o arquivo hibernate.cgf.xml que é o arquivo de

configuração do hibernate e onde faz a conexão do banco de dados.

• scia : pacote dos arquivos de configuração do projeto e da classe Main que é

a classe que inicializa todo o sistema. Tem também a classe Controlador que

é  a  classe  que  gerencia  as  principais  janelas  do  projeto  e  a  classe

HibernateUtil  que  é  a  classe  que  inicializa  as  sessões  do  usuário  e  as

transações do hibernate.

• scia.dao: pacote onde ficam as classes daos. O Dao (Data Access Object) é

um padrão que tem como função isolar a camada de persistência do resto do

sistema. São interfaces que mostram os métodos de acesso ao banco, mas

escondem sua implementação.

• scia.dao.factory: Neste pacote temos as classes que implementam o padrão

factory para DAOs. O padrão Factory fornece uma interface para a criação de

famílias  de  objetos  correlatos  ou  dependentes  sem  a  necessidade  de

especificar a classe concreta destes objetos. 



49

Por exemplo , quando estamos trabalhando com uma interface e temos mais

de uma implementação para esta interface, podemos utilizar uma fábrica para

criar  um  objeto  que  implementa  a  interface;  a  fábrica  pode  selecionar  a

implementação que ela retorna.

A  utilização  do  padrão  Factory  é  útil  quando  você  precisa  criar  objetos

dinamicamente  sem  conhecer  a  classe  de  implementação,  somente  sua

interface: o padrão factory estabelece uma forma de desenvolver objetos que

são responsáveis pela criação de outros objetos. 

• scia.dao.implementacao: Implementa as interfaces DAOs, neste caso usa o

hibernate como linguagem de acesso ao banco de dados e implementa os

métodos de consulta e operações de salvar, deletar e alterar os registros.

• scia.images: Pacote onde ficam guardados as imagens usadas no sistema.

• scia.model: Neste pacote estão as classes que representam as entidades do

banco de dados e representa a cama de model no MVC 

• scia.tableModel: Como os componentes SWING Java implementam o MVC o

componente JTable precisa ter uma model implementado específico para ele.

Por isso houve a necessidade de implementar uma classe do tipo tableModel

e por isso criamos um pacote específico para este tipo de implementação.

• scia.negocio:  Neste pacote estão as classes que implementam regras de

negócio do sistema, neste caso do sistema na maioria das vezes delegam os

método para os DAOS.

• scia.views:  Pacote  onde  estão  as  classe  que  implementam  as  telas  do

usuário e representa a camada VIEW do MVC.

3.5.1 – A tela de Login

Criou-se um formulário com uma caixa de texto para entrada do número de

matrícula e botões para que o aluno entre com os números e também um botão para

limpar o campo caso ele tenha digitado a matrícula errada.
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A figura 16 mostra como ficou a tela de login após a aplicação dos princípios

heurísticos de usabilidade.

Figura 16 - Tela Final de Login

O botão confirmar é o que faz a chamada para o método de validação da

matrícula  e verifica  se o número de matrícula  é valido ou se o campo está  em

branco.

Abaixo segue o código de confirmação do número de matrícula do aluno

verificando se é válido e exibindo as mensagens de erro caso aja algum.
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Figura 17 - Código de Validação de Login

Vemos neste trecho de código abaixo que se o número de matrícula não

existir ou for digitado errado ele exibe a mensagem de erro

Figura 18 - Código de erro de número de matrícula inexistente ou inválido.

A figura 19 mostra mensagem exibida em execução e aplicada às devidas

regras de heurísticas.
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Figura 19 - Mensagem de Matrícula Inválida.

O código a seguir mostra a mensagem de erro indicando que o campo de

matrícula está em branco:

Figura 20 - Código da mensagem do campo de número de matrícula em branco.

A figura 21mostra a mensagem de erro que avisa que o campo de matrícula

está em branco.
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Figura 21 - Mensagem de Campo Vazio.

3.5.2 – Funcionalidade Tela Principal

 Criamos um formulário com 3 botões especificados que executam as ações

de  inscrição  de  disciplina,  remover  o  registro  de  inscrição  e  a  ação  de  sair  do

sistema. Criamos uma tabela que serve como painel de exibição dos registros que o

aluno  já  cadastrou.  Criamos  mensagens  de  alerta  ao  aluno  caso  ele  queira

realmente sair do sistema, queira apagar um registro de inscrição e também uma

mensagem de aviso pedindo ao aluno que selecione um registro antes de apaga-lo. 

A figura 22 abaixo mostra o resultado final da tela principal do sistema:
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Figura 22 - Tela Principal Final.

Ao clicar no botão de pedido de inscrição o aluno é levado para a tela de

inscrição de disciplina. A seguir o código que exibe a tela de inscrição de disciplina:

Figura 6 - Código que exibe a tela de inscrição de disciplina.

Pode-se observar a presença da classe controladora que serve unicamente

para chamar as telas principais do sistema. 

As mensagens de aviso da tela ficaram na sua forma final da seguinte forma:

• Quando o aluno pressiona o botão de remover pedido poderá ocorrer 2 as 

seguintes situações:
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a) Se o aluno não selecionou um registro antes de pressionar o botão de

remover,  ele  será  informado  de  que  precisa  selecionar  antes  de

remover como ilustrado na figura 24.

Figura 24 - Mensagem Erro ao remover pedido.

b) Se o aluno selecionou o registro então ao pressionar o botão ele será

avisado se deseja realmente remover aquele registro de inscrição de

disciplina.

O  código  abaixo  executa  a  funcionalidade  de  Excluir  o  registro  de  inscrição  de

disciplina:

Como pode ser visto na figura 26 antes de remover um registro deve ser informado

ao aluno se ele deseja realmente realizar essa ação.
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Figura 25 - Código para remover um registro de inscrição de disciplina.

Figura 26 - Mensagem de Remover o pedido de inscrição.

Por fim temos o botão de sair  que tem com função fechar  a  sessão do

usuário retornando para tela de login, pois como o sistema estará em um terminal de

acesso  para  o  aluno  ele  não  deve  ser  encerrado  para  que  outro  aluno  possa

utilizá-lo.
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3.5.3 - Tela de Inscrição de Disciplina

A tela de inscrição de disciplina possui 2 botões de ação, uma para incluir o

registro de inscrição do aluno em uma disciplina e outra para cancelar o este serviço

e retornar para a tela principal do sistema. A tela possui 2 caixas de listagem um

contém uma lista de cursos oferecidos e a outra depende do curso escolhido e irá as

disciplinas relacionadas ao  curso selecionado.

A caixa de listagem possui uma cor interna diferente dos botões para se

diferenciar dos outros elementos da tela.

Segue abaixo o código executado ao pressionar o botão inscrever-se

Figura 27 - Código de Inscrição de Disciplina.

O código mostra que o aluno deve selecionar um curso e uma disciplina

antes  de  inscrever-se,  caso  ele  não  faça  isso  o  sistema  informa  que  ele  deve

selecionar os dois como mostrado no código abaixo.
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Figura 28 - Código de erro para seleção de curso e disciplina.

Assim obtem-se a mensagem como na figura 29:

Figura 29 – Mensagem de Erro Selecionar Curso e Disciplina.

Se  o  aluno  selecionar  um  curso,  mas  não  selecionar  uma  disciplina  o

sistema informa que ele deve selecionar uma disciplina para realizar a sua inscrição.

Figura 30 - Código para mensagem de erro de seleção de disciplina.
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Assim obtem-se a mensagem como na figura 31:

Figura 31 - Mensagem de Erro selecionar Disciplina.

Ao pressionar no botão de Inscrever-se o método de salvar inscrição de

disciplina é executado e após isso a tela de seleção de disciplina é fechada e o

aluno retorna para tela principal. Caso não queira fazer nada o aluno pressiona o

botão de cancelar retornando para a tela principal do sistema.

Na  figura  32  temos  a  tela  final  de  inscrição  de  disciplina  aplicado  os

princípios heurísticos.
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Figura 32 - Tela Final de Inscrição de Disciplina.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Objetivo de desenvolver um sistema para pré-inscrição de disciplinas foi

alcançado, estudar e aplicar 10 princípios heurísticos propostos por Jakob Nielsen

para  usabilidade,  desenvolvimento  e  design  das  telas  do  sistema  e  de  suas

funcionalidades.

Com  metas  de  usabilidade  aplicamos  os  princípios  heurísticos,  mas

achamos que poderíamos aplicar mais alguns outros, conforme estivéssemos a par

do problema como um todo.  O principal problema foi não ter um painel touch screen

para testar as interações do aluno na tela e com isso obter um retorno melhor e com

isso formular novos padrões heurísticos.

Para uma melhor experiência do usuário na utilização do sistema e para testar de

forma prática o nível de usabilidade do sistema é prosposta os seguintes testes e

melhorias:

a) Levantamento de um questionário com os principais pontos de utilização do

sistema  para  que  o  aluno  em  uma  entrevista  para  que  possam  ser

aprimoradas as  funcionalidades e  também saber  o  nível  de  satisfação do

usuário com o sistema.

b) Testar o sistema em um monitor ou painel sensível ao toque para saber o

nível  de  interatividade  do  sistema  e  para  que  possa  identificar  falhas  no

processo e também na interação com o sistema.

c) Desenvolver novos padrões de heurísticas para o sistema visando à melhoria

da usabilidade.

d) Melhorias no código para aumentar a velocidade das consultas no banco de

dados e no carregamento das informações do sistema.
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