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 1  INTRODUÇÃO

 1,1  TEMA

 Esse trabalho tem como tema a criação de uma página web sobre a independência de

alguns países do mundo. A página tem dois casos de uso, um deles é o administrador da página

e o outro é o usuário da página. O usuário, após fazer seu cadastro, tem acesso a uma página

contendo as bandeiras de alguns países e seus respectivos nomes. Ao clicar em alguma

bandeira, o usuário é redirecionado para outra página contendo um pouco da história da

independência do país escolhido, também o usuário tem acesso a um questionário relacionado

a este país que o mesmo escolheu. Já o administrador da página tem acesso a todas as

informações do cadastro que cada usuário fez para entrar na página.

 1,2  PROBLEMA

 Um dos problemas da sociedade em geral é a falta de conhecimento sobre o processo

de independência de seu próprio país e também sobre outros países. Um dos fatores que

contribuem para essa falta de conhecimento é a falta de conteúdos confiáveis, pois ao

pesquisarem sobre algum conteúdo muitas pessoas buscam por informações em sites que não

são verificados por historiadores competentes. Um exemplo destes conteúdos não confiáveis

são os livros “O guia politicamente incorreto da história do Brasil” e “1822”, pois apesar de

serem livros bastante vendidos, eles são muito criticados pelos historiadores, tornando-os um

meio de pesquisa não confiável para a sociedade.

 

 1,3  JUSTIFICATIVA

 Este software foi feito voltado à matéria de história e tem como intuito solucionar

estas dúvidas que algumas pessoas têm sobre a independência do seu país e também de

outros. Como um dos fatores primordiais para uma pesquisa ser concluída são as fontes

confiáveis, tendo isso em vista, o software contém informações retiradas de pesquisas de

historiadores competentes, o produto deste TCC visa auxiliar de alguma forma o público que

tem interesse em ampliar seus estudos com menos dificuldade.
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 2  OBJETIVOS

 2,1  OBJETIVO GERAL

Desenvolver um software que possa disponibilizar informações referentes às

independências ocorridas em diferentes países do mundo, contribuindo para a matéria

de história.

 2,2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS

● Aprofundar os conhecimentos em phpMyAdmin e MySQL pois nos facilitará salvar os

dados preenchidos pelo usuário no seu cadastro em um banco de dados.

● Aprofundar os conhecimentos em um framework Materialize CSS para tornar

melhor o visual da página.

● Deixar a linguagem do software mais fácil de ser compreendida pelos

usuários.
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 3  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

 No mundo de hoje a presença da internet na vida social das pessoas tem sido

muito importante, pois são uma das melhores fontes de pesquisa para quaisquer

assuntos.Além disso a internet também vem sendo um das principais formas de obter e

publicar conhecimentos por pessoas competentes ou não em diferentes áreas da

educação.

 Segundo Oliveira :

Com o advento da internet, conquistamos um significativo
crescimento no que diz respeito a fontes de pesquisa. Ao colocar em
associação diferentes trabalhos realizados por historiadores e
historiadoras, espera-se contribuir para que se façam outras reflexões
e, assim, o uso de fontes produzidas na internet seja mais difundido e
compreendido (OLIVEIRA, 2014).

 Na história da Internet, é possível identificar dois momentos importantes que

alavancaram o crescimento da rede. Estes dois momentos estão relacionados com dois

conceitos fundamentais: “web” e “web 2.0”. Em 1990, foi criada pelo inglês Tim

Berners-Lee a World Wide Web (www, ou simplesmente web), um modelo de

gerenciamento de arquivos que tornou-se padrão na Internet. A web baseia-se em uma

interface gráfica que possibilita o acesso a dados variados de maneira

simples.(ALMEIDA, 2011)

 Segundo Silva :

 A hipótese principal dos que têm defendido a incorporação das
NTICs(Novas Tecnologias da Informação e Comunicação) no ensino
de história é que este campo de estudo é um dos mais adequados para
a incorporação destes recursos no processo pedagógico, uma vez que
o mesmo dá conta do acervo das civilizações fundadoras, das
manifestações artísticas e literárias, da evolução do pensamento, da
construção social da realidade com seu vasto legado de mistérios,
símbolos, imagens e sons a ser explorado e que está crescentemente
sendo digitalizado (SILVA, 2006).

 Se for analisado que de meados da década de 1990 para cá uma quantidade

anteriormente inimaginável de informações na forma de textos históricos, imagens, músicas e

vídeos tornaram-se disponíveis a um clique do mouse, este argumento se torna convincente.
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 4  METODOLOGIA

 Na etapa inicial, foi necessário fazer a seleção de cada país que seria utilizado

no sistema. Na segunda etapa, foi necessário fazer uma pesquisa em fontes confiáveis

sobre a história de cada independência dos países que foram utilizados no sistema. Na

terceira etapa, desenvolvemos a interface inicial da página, no caso seria a tela de login,

após foi desenvolvido as outras interfaces do sistema , que seria a página principal, que

o usuário iria se deparar após fazer o login, e também as páginas que iriam conter a

história das independências de cada país utilizado nesse sistema, por fim a página dos

exercícios sobre cada independência desses países e a página onde mostra a

porcentagem que o usuário acertou nesses exercícios, utilizando as linguagens de

programação HTML e PHP, e também contando com o auxílio do framework

MATERIALIZE CSS. Após isso, foi desenvolvido as interações com o banco de dados,

a primeira foi a do cadastro que os usuários precisam fazer para conseguirem entrar no

sistema e visualizar as informações relacionadas às independências dos países, a

segunda foi a do login , que após o usuário se cadastrar ele irá precisar seguir este

próximo passo para conseguir entrar de vez no sistema. Por fim, houve a atividade de

testes e de melhorias no sistema, após essa parte de testes ser concluída com sucesso o

sistema de fato está pronto para ser utilizado pelos usuários.
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 5  DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA

Esta seção do trabalho apresenta as etapas do processo de desenvolvimento do sistema

proposto por esse trabalho de conclusão de curso, que está dividida em 4 partes:

documentação de requisitos do sistema, casos de uso, base de dados e interfaces.

 5,1  DOCUMENTOS DE REQUISITOS

Esta seção especifica os requisitos do sistema site sobre independências de países,

fornecendo aos desenvolvedores as informações necessárias para a implementação, assim

como para a realização dos testes do sistema.

 5,1,1  Convenções, termos e abreviações

Por convenção, a referência a requisitos é feita através do nome da subseção onde eles

estão descritos, seguidos do identificador do requisito, de acordo com a especificação a

seguir:

[identificador do requisito – nome do requisito]

Por exemplo, o requisito funcional RF016 - Recuperação de dados. Já o requisito

não-funcional NF008 - Confiabilidade. Os requisitos devem ser identificados com um

identificador único. A numeração inicia com o identificador [RF001] ou [NF001] e prossegue

sendo incrementada à medida que forem surgindo novos requisitos.

 5,1,2  Prioridades dos requisitos

Para estabelecer a prioridade dos requisitos foram adotadas as denominações

“essencial”, “importante” e “desejável”.

● Essencial é o requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento. São

requisitos imprescindíveis, que devem ser implementados impreterivelmente.
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● Importante é o requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento, mas

de forma não satisfatória. Requisitos importantes devem ser implementados, mas, se não

forem, o sistema poderá ser implantado e usado mesmo assim.

● Desejável é o requisito que não compromete as funcionalidades básicas do

sistema, isto é, o sistema pode funcionar de forma satisfatória sem ele. Requisitos desejáveis

podem ser deixados para versões posteriores do sistema, caso não haja tempo hábil para

implementá-los na versão que está sendo especificada.

 5,1,3  Atores do Sistema

O sistema apresenta dois atores diferenciados pelos seus “privilégios” sob o sistema. A

cada nível de hierarquia as funcionalidades apenas aumentam de forma que cada nível é um

tipo especial do anterior.

● Usuário: Pessoa que irá utilizar o sistema caso queira suprir alguma dúvida sobre a

independência de algum país.

● Administrador: Pessoa que terá acesso a todos os usuários cadastrados no sistema

através do banco de dados, podendo excluir, editar ou adicionar um usuário.

 5.1.4  Requisitos Funcionais

Tomando por base o contexto do sistema, foram identificados os seguintes requisitos

funcionais:

 [RF001] Realizar login

Descrição do RF: Este caso de uso permite que o usuário ou o administrador faça o

login para conseguir entrar no sistema.

Prioridade: ■ Essencial ◻ Importante ◻ Desejável

Entradas e pré-condições: O usuário e o administrador devem estar cadastrados.

Saídas e pós-condição: O usuário e o administrador podem entrar no sistema.

 [RF002] Realizar cadastro

Descrição do RF: Este caso de uso permite que o usuário ou o administrador façam

seu cadastro no sistema.

Prioridade: ■ Essencial ◻ Importante ◻ Desejável
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Entradas e pré-condições: não tem.

Saídas e pós-condição: O usuário ou o administrador se cadastram no sistema

 [RF003] Visualizar informações do país

Descrição do RF: Este caso de uso permite que o usuário ou o administrador acessem

as informações referentes às independências dos países disponíveis no sistema.

Prioridade: ■ Essencial ◻ Importante ◻ Desejável

Entradas e pré-condições: O usuário ou o administrador está logado no sistema e solicita

acesso a um dos conteúdos do sistema.

Saídas e pós-condição: A página de conteúdo selecionada pelo usuário ou pelo administrador

é exibida

 [RF004] Resolver exercício sobre esse país

Descrição do RF: Este caso de uso permite que o usuário ou o administrador acessem

os exercícios referentes às independências dos países disponíveis no sistema e realizem-os.

Prioridade: ◻ Essencial ◻ Importante ■ Desejável

Entradas e pré-condições: O usuário ou o administrador está logado no sistema e solicita

acesso a um exercício referente a uma independência de um país disponível no sistema.

Saídas e pós-condição: A página que contém os exercícios sobre alguma independência

selecionada pelo usuário ou pelo administrador é exibida

 [RF005] Manter Usuário

Descrição do RF: Este caso de uso permite que o administrador através do banco de

dados possa excluir, editar ou adicionar um novo usuário.

Prioridade: ◻ Essencial ◻ Importante ■ Desejável

Entradas e pré-condições: O administrador ter acesso ao banco de dados onde tem os

usuários cadastrados.

Saídas e pós-condição: Ele poderá excluir, editar ou adicionar um usuário.

 5.1.5  Requisitos Não-Funcionais

 [NF001] Usabilidade
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A interface com o usuário é de vital importância para o sucesso do sistema.

Principalmente por ser um sistema que pretende auxiliar pessoas, e não fazer com que este

empregue tempo para aprender como utilizar o sistema.

O sistema terá uma interface amigável ao usuário primário sem se tornar cansativa aos

usuários mais experientes. Por meio de cores harmônicas, deixando um mais atraente o

sistema para o usuário e facilitando o entendimento do mesmo.

Prioridade: ◻ Essencial ■ Importante ◻ Desejável

 5.2  CASOS DE USO

O diagrama de Caso de Uso abaixo apresenta os atores e os requisitos funcionais do

sistema. O usuário faz o login no sistema caso já tenha se cadastrado, caso contrário ele

poderá se cadastrar no sistema, após passar por essas duas etapas o usuário pode escolher

algum país de suas preferência e visualizar as informações do mesmo, e por fim poderá

resolver exercícios sobre esse país. O administrador poderá fazer tudo o que o usuário faz.



17

Figura 1: Diagrama de Casos de Uso

Fonte: Autoria própria

 5.2.1 Documentação dos Casos de Uso

A seguir a especificação de cada Caso de Uso:

Tabela 1: Especificação Caso de Uso Realizar Login.

Caso de Uso [UC001] Realizar login

Atores Usuário,Administrador

Pré-condições O usuário e o administrador devem estar
cadastrados.
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Pós-condições O usuário e o administrador podem entrar
no sistema.

Fluxo principal

Solicitam acesso ao formulário de login;

É exibido o  formulário de login;

Eles preenchem os dados do formulário;

Eles enviam os dados preenchidos;

É feita a verificação dos dados preenchidos;

É realizado o login;

Fluxo alternativo

Se os dados enviados não condizem com o que eles cadastraram, o
sistema recarrega a página de login para tentarem novamente e eles
não entram no sistema;

 Tabela 2: Especificação Caso de Uso Realizar Cadastro.
 
Caso de Uso [UC002] Realizar Cadastro

Atores Usuário,Administrador

Pré-condições Não tem.
Pós-condições O usuário ou o administrador se cadastram

no sistema
Fluxo principal

Solicita formulário de cadastro

Exibir formulário de cadastro;

Preencher dados do formulário;

Realizar cadastro.

Fluxo alternativo

*Não possui*

 
 Tabela 3: Especificação Caso de Uso Visualizar informações do país.
 
Caso de Uso [UC003] Visualizar informações do país
Atores Usuário,Administrador
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Pré-condições O usuário ou o administrador está logado
no sistema e solicita acesso a um dos
conteúdos do sistema.

Pós-condições A página de conteúdo selecionada pelo

usuário ou pelo administrador é exibida

Fluxo principal

Solicita acesso a página onde estão os países;

Solicita acesso a página onde estão as informações do país;

O sistema exibe as informações;

Fluxo alternativo

*Não possui*

 
 
 Tabela 4: Especificação Caso de Uso Resolver exercício sobre esse país.
 
Caso de Uso [UC004] Resolver exercício sobre esse

país
Atores Usuário,Administrador

Pré-condições O usuário ou o administrador está logado
no sistema e solicita acesso a um exercício
referente a uma independência de um país
disponível no sistema.

Pós-condições A página que contém os exercícios sobre

alguma independência selecionada pelo

usuário ou pelo administrador é exibida

Fluxo principal

Solicita acesso aos exercícios do país escolhido;

O sistema exibe os exercícios;

O usuário ou o administrador preenche os exercícios e submete as respostas;

O sistema recebe as respostas, contabiliza os acertos e retorna a porcentagem de acertos
para o usuário ou para o administrador;

Fluxo alternativo

*Não possui*
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 Tabela 5: Especificação Caso de Uso Manter Usuário.
 
Caso de Uso [UC005] Manter Usuário

Atores Administrador

Pré-condições O administrador ter acesso ao banco de

dados onde tem os usuários cadastrados.

Pós-condições Ele poderá excluir, editar ou adicionar um

usuário.

Fluxo principal

-  Excluir Usuário

O administrador solicita a listagem dos usuários cadastrados;

É feita  a listagem dos usuários;

O administrador solicita a exclusão de um usuário;

Então é excluído esse usuário e é exibido os usuários ainda cadastrados;

-  Adicionar Usuário

O administrador solicita a listagem dos usuários cadastrados;

É feita a listagem dos usuários;

O administrador solicita adicionar um novo usuário;

O administrador preenche as informações do novo usuário;

Então o novo usuário é cadastrado;

-   Editar Usuário

O administrador solicita a listagem dos usuários cadastrados;

É feita a listagem dos usuários;

O administrador solicita editar um usuário cadastrado;

O administrador preenche as novas informações;

As novas informações desse usuário são atualizadas e cadastradas;
Fluxo alternativo

*Não possui*
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 5.3  BASE DE DADOS

A Figura 2 apresenta o Modelo do Banco de Dados. Que retrata como funciona o

banco de dados do sistema. Ela possui duas tabelas, a tabela “usuario”, onde ficará

guardado o email, o nome e a senha dos usuários, e a segunda tabela é a “RecupSen”,

onde ficará guardado o id , o email, o token, a data de expiração e o usado, essa tabela será

usada pelo usuário quando o mesmo necessitar fazer a recuperação de senha para

conseguir entrar no sistema caso o mesmo tenha esquecido na hora de fazer seu login.

Figura 2: Modelo Banco de Dados.

Fonte: Autoria própria

 

5.4  INTERFACE

Esta seção apresenta as principais telas desenvolvidas para o projeto. A Figura 3,

apresenta a tela de login do sistema desenvolvido. A Figura 4 apresenta a tela de cadastro do
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sistema desenvolvido. A Figura 5 apresenta a tela principal do sistema desenvolvido, onde

estarão contidos todos os países utilizados neste sistema. A Figura 6 apresenta a tela da

independência de um país utilizado como exemplo, e na Figura 7, por fim, vemos a tela de

exercício sobre a independência de um país utilizado como exemplo.

Figura 3: Tela de login.

Fonte: Autoria própria
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Figura 4: Tela de cadastro.

 

 Fonte: Autoria própria

 

 



24

Figura 5: Tela principal do sistema.

 

 Fonte: Autoria própria
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Figura 6: Tela exemplo de um país

 Fonte: Autoria própria
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Figura 7: Tela exemplo de exercícios de um país

 Fonte: Autoria própria
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 6  CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente relatório apresentou o Trabalho de Conclusão de Curso Técnico Integrado

de Informática. Este trabalho tem o objetivo de possibilitar que alunos tanto de Ensino Médio

quanto de Ensino Fundamental possuam uma alternativa de ensino da disciplina de História.

Utilizando ferramentas da linguagem de programação PHP, juntamente com banco de

dados MYSQL, contando também com a linguagem HTML, e interface criada através do

MATERIALIZE CSS. Durante o desenvolvimento deste trabalho foi realizada uma alteração

no planejamento em relação a proposta inicial, mais especificamente a alteração ocorreu no

framework que iria desenvolver a interface do sistema, inicialmente a interface iria ser feita

através do framework chamado CSS, mas com o tempo foi alterada e então foi utilizado outro

framework chamado MATERIALIZE CSS, pois este último seria mais simples e rápido de

ser trabalhado, não precisando de muito tempo de estudo sobre esta nova ferramenta.

Pretende-se que com a implementação da página web, com os recursos já citados, a

plataforma cumpra com o seu propósito , no qual é de fazer com que mais pessoas possam

compreender sobre as independências que ocorreram em diferentes países do mundo, este que

é um tema muito importante da disciplina de História.

Futuramente, este sistema poderia ser hospedado em servidor externo para uso público

através da web, mas primeiramente teriam que ser feitas algumas consideráveis ampliações,

como por exemplo o aumento de países no sistema, mais informações referentes às

independências dos países, mais questões relacionadas a essas independências, criptografar a

senha para dar mais segurança ao usuário e futuramente a criação de um “mini game” dentro

do sistema fazendo com que os usuários desse sistema possam compreender os conteúdos

presentes de forma dinâmica e natural, pois em virtude do tempo não foi possível fazer.
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