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1. Introdução 
O presente documento tem como objetivo realizar o detalhamento das 

funcionalidades do Sistema de Monitoria On-line do Ciências Aplicadas – 
Molca.  

1.1. Resumo 
O Molca se propõe a transportar para o mundo virtual o que acontece 

no mundo real de uma sala de monitoria. No sistema, que é acessado pela 
internet, o professor e monitor criam salas de discussão referentes a uma 
determinada disciplina. O aluno, por sua vez, entra na sala e tira suas dúvidas 
sem precisar se deslocar até o colégio. O sistema ainda permite a participação 
do coordenador, consultando relatórios do sistema, e dos pais do aluno, 
consultando especificamente o relatório de presença do filho em salas de 
monitoria.  

1.2. Escopo 
O sistema permite a interação em tempo real entre monitor e aluno, 

através de sala de conferência, similar a uma sala de bate papo, denominada 
de sala de monitoria. O gerenciamento desta sala de monitoria (sua abertura e 
seu encerramento) é responsabilidade do monitor ou professor. As mesmas 
funções desempenhadas pelo monitor podem também ser desempenhadas 
pelo professor. As salas estão sempre atreladas a uma disciplina, ficando a 
critério de seu responsável serem norteadas por um assunto específico ou não. 

 
O aluno, ao entrar na sala, é inserido numa fila de espera para fazer 

sua pergunta. Quando chega a sua vez de falar, ele digita uma mensagem e 
envia para sala. O monitor também digita para responder e pode contar com o 
recurso de mostrar uma imagem (um mapa, por exemplo) para enriquecer a 
sua explanação.  

 
O monitor tem função de moderador na sala de monitoria. Ele controla 

o tempo de permanência do aluno na sala, podendo solicitar ao sistema que o 
estudante seja desconectado ou ainda que seja expulso, no caso de ele não 
estar agindo de forma adequada. Essa expulsão consta no relatório sobre a 
presença do aluno em sala de monitoria.  

 
O sistema permite que o monitor avalie rapidamente a participação do 

aluno na sala de monitoria, bem como registre qual foi o assunto da dúvida 
atendida. Isso é possível tanto quando o aluno sai da sala como quando o 
responsável fecha a sala. 

 



 

Para mostrar ao aluno como ele vem sendo avaliado nas salas de 
monitorias que participa, o sistema faz uso do seguinte artifício: ao nome de 
cada aluno são associadas imagens de estrelas, cinco no total, coloridas 
levando em consideração as avaliações positivas alcançadas. 

 
As salas de monitoria podem ser agendas no sistema e esta 

programação fica disponível no site para consulta de qualquer visitante. 
 
O sistema gera relatórios de participação em salas de monitoria, 

contendo dia, hora, sala, assunto da dúvida, nome do aluno e nome do monitor 
que o atendeu. Os pais dos alunos têm acesso a esse relatório assim como a 
secretaria da escola.  

 
O sistema pode ainda mapear quais os assuntos, num determinado 

período, foram os mais requisitados pelos alunos nas salas de monitoria. 
 

2. Requisitos 

2.1. Requisitos Funcionais 
Cód. Nome Descrição 

F01 Autenticação O sistema garante que somente pessoas 
autorizadas acessem seu conteúdo. Os usuários 
que foram previamente cadastradas pela secretaria 
do colégio são as pessoas que estão autorizadas a 
entrar no sistema. 

F02 Gerenciamento 
de Níveis de 
Acesso 

Existem funções específicas para cada tipo de 
usuário e o sistema controla o acesso de cada um, 
baseado no seu perfil: professor, monitor, aluno, 
coordenador, pais de aluno. 

F03 Gerenciamento 
do Calendário de 
Salas de 
Monitoria  

O professor e o monitor podem agendar no sistema 
os dias e horários nos quais as salas de monitoria 
serão abertas. 

F04 Consulta de 
Programação de 
Salas de 
Monitoria. 

A programação das salas de monitoria ficará 
disponível para consulta no sistema. Qualquer 
usuário, cadastrado ou não, pode realizar esta 
consulta. 

F05 Gerenciamento 
de Salas de 
Monitoria 

As salas de monitoria devem ser abertas e 
fechadas pelo monitor ou professor. A discussão 
nas salas pode girar em torno de qualquer assunto 
de uma disciplina ou ser restrita para um assunto 
específico, visto há pouco em aula, por exemplo.  

F06 Visualização de 
Salas de 

Ao entrar no sistema, o usuário (cadastrado ou não) 
visualiza todas as salas de monitoria disponíveis no 



 

Monitoria Abertas momento separadas por disciplinas. São mostradas 
as informações da sala, para facilitar a escolha, 
como o assunto (se existir), o responsável pela 
sala, o horário de início e de fim e a quantidade de 
pessoas que estão participando da discussão. 

F07 Entrar em Sala de 
Monitoria 

Podem entrar nas salas de monitoria o aluno, o 
monitor e o professor. Este, por sua vez, pode 
escolher entrar invisível (de maneira que nenhum 
outro participante saiba da sua presença) somente 
para observar a sala. 

F08 Envio de 
Mensagem na 
Sala de Monitoria 

O aluno pode fazer perguntas diretamente ao 
monitor ou professor digitando mensagens na sala 
de monitoria. O monitor e professor também podem 
digitar mensagens para responder as dúvidas do 
aluno. 

F09 Visualização de 
Imagem na Sala 
de Monitoria 

Para auxiliar a explicação de uma dúvida do aluno 
é possível trazer uma imagem para a sala de 
monitoria. 

F10 Controle da 
participação do 
aluno na Sala de 
Monitoria 

O aluno, ao entrar na sala de monitoria, é colocado 
numa fila de espera para fazer sua pergunta. 
Quando chegar a sua vez, ele poderá enviar sua 
dúvida para o responsável da sala. 

F11 Gerenciamento 
de Fila Para 
Envio de 
Mensagem 

O responsável pela sala de monitoria pode passar a 
vez para o próximo da fila quando entender que a 
dúvida do aluno com quem ele está conversando 
no momento já tenha sido explicada. Ou ainda o 
próprio aluno pode passar a sua vez quando, por 
exemplo, sua dúvida tenha sido respondida na 
explicação de outro aluno. 

F12 Gerenciamento 
da Permanência 
do Aluno na Sala 
de Monitoria 

O responsável pela sala de monitoria pode 
desconectar um aluno sempre que achar que o 
tempo de participação já foi suficiente. 

F13 Expulsão de 
Aluno da Sala de 
Monitoria 

O responsável pela sala de monitoria pode expulsar 
um aluno sempre que achar necessário. 

F14 Avaliação de 
Participação do 
Aluno 

O responsável da sala pode avaliar a participação 
do aluno como “ruim”, “regular”, “boa” ou 
“excelente”. A avaliação leva em consideração se o 
tempo gasto pelo aluno na sala de monitoria foi 
realmente aproveitado para esclarecer uma dúvida. 

F15 Registro de Ao término da participação do aluno, o responsável 



 

Assunto da 
Dúvida do Aluno 

tem a oportunidade de escolher em qual assunto se 
encaixa a dúvida do aluno atendido. 

F16 Visualização (com 
estrelas) da 
Avaliação de 
Participação do 
Aluno 

Ao nome ou à imagem do aluno sempre estão 
associadas estrelas, que indicam a porcentagem de 
aproveitamento de sua participação em salas de 
monitoria de acordo com a avaliação do 
responsável pela sala.  

F17 Relatório de 
Presença em 
Sala de Monitoria 

O sistema gera relatório da presença do aluno nas 
salas de monitoria dentro de um determinado 
período de tempo. Consta no relatório a avaliação 
de participação dada pelo responsável da sala. 

F18 Relatório de 
Assuntos Mais 
Procurados pelos 
Alunos 

O sistema gera um relatório indicando quais 
assuntos foram mais procurados pelos alunos nas 
salas de monitoria, ou seja, em quais assuntos os 
alunos apresentam maior dificuldade num 
determinado momento. 

 

2.2. Requisitos Não-Funcionais 
Cód. Nome Descrição Categoria 

NF01 Prazo O sistema deve ser concluído no prazo 
de quatro (04) meses, tendo data de 
entrega marcada para o dia 22 de janeiro 
de 2009. 

Obrigatório 

NF02 Segurança O acesso ao sistema acontece mediante 
autenticação do usuário. Os usuários 
possuem diferentes níveis de permissão. 

Obrigatório 

NF03 Plataforma O sistema é acessado através da internet 
e deve ficar hospedado no Loca Site, 
atual site de hospedagem do cliente. 

Obrigatório 

NF04 
Interface 

O sistema, seguindo padrões de 
interface, deve ter uma aparência 
dinâmica, motivadora e intuitiva. 

Obrigatório 

NF05 

Tecnologias 

O sistema deve apresentar as seguintes 
tecnologias: EJB (Enterprise JavaBeans), 
Anotações JPA (Java Persistence API), 
Manage Beans, JSF (Java Server Faces) 
e sistema gerenciador de banco de dados 
PostgreSQL.  

Obrigatório 

 



 

2.3. Tabela de Referência de Requisitos 
 NF01 NF02 NF03 NF04 NF05 
F01 X X X X X 
F02 X X X  X 
F03 X X X X X 
F04 X  X X X 
F05 X X X X X 
F06 X  X X X 
F07 X X X X X 
F08 X X X X X 
F09 X X X X X 
F10 X X X  X 
F11 X X X X X 
F12 X X X X X 
F13 X X X X X 
F14 X X X X X 
F15 X X X X X 
F16 X X X X X 
F17 X X X X X 
F18 X X X X X 

 

2.4. Diagrama de Caso de Uso 

2.4.1. Aluno 

 



 

2.4.2. Coordenador e Pais do Aluno 

 



 

2.4.3. Monitor e Professor 

 



 

 
 
 

2.5. Casos de Uso 
Cód. Nome Descrição 

UC01 Gerenciar 
Agendamento de 
Salas de 
Monitoria 

O professor e o monitor agendam as salas de 
monitoria ou cancelam seu agendamento. 

UC02 Consultar Salas 
de Monitoria 
Agendadas 

Qualquer visitante do site pode consultar as salas 
de monitoria que estão agendadas.  

UC03 Listar Salas 
Abertas 

Qualquer visitante do site pode consultar as salas 
de monitoria que estão abertas no momento. 

UC04 Entrar na Sala de 
Monitoria 

O aluno, após consultar as salas de monitoria que 
estão abertas, pode entrar na sala que escolheu. 

UC05 Inserir Aluno na 
Fila de Espera 
para Tirar Dúvida 

Ao entrar na sala de monitoria, o aluno 
automaticamente é inserido na fila de espera para 
tirar sua dúvida. Quando chegar sua vez, ele pode 
fazer sua pergunta ao responsável na sala.  

UC06 Exibir (com 
imagem) a 
Avaliação da 
Participação do 
Aluno Em Sala de 

Ao nome e à imagem do aluno são associadas 
“estrelas de participação”. Totalizando cinco 
estrelas, elas são coloridas de acordo com 
avaliação positiva em salas de monitoria 
participadas.  



 

Monitoria 

UC07 Salvar Ação O sistema salva ações dos participantes na sala 
de monitoria. Exemplo: entrar na sala, sair da 
sala, expulsar aluno. 

UC08 Digitar Mensagem 
na Sala de 
Monitoria 

A interação entre participantes na sala de 
monitoria é promovida através do envio de 
mensagens de texto para a sala. O monitor e o 
professor podem digitar mensagem sempre que 
solicitarem, mas o aluno precisa esperar a sua 
vez de participar da discussão. 

UC09 Passar a Vez 
para o Próximo 
Aluno da Fila 

O responsável pela sala de monitoria pode passar 
a vez para o próximo aluno quando entender que 
a dúvida já foi esclarecida. Contudo, o próprio 
aluno pode dar a palavra para o próximo da fila. 

UC10 Sair da Sala de 
Monitoria 

O aluno solicita sair da sala de monitoria e o 
responsável pela sala é notificado. 

UC11 Abrir Sala de 
Monitoria 

O professor e o monitor podem abrir uma sala de 
monitoria referente a um assunto específico ou 
não dentro disciplina que ensinam. 

UC12 Iniciar Contador 
de Tempo 

Quando a sala é aberta, é iniciado um contador 
de tempo que é visualizado por todos os 
participantes da sala. 

UC13 Mostrar Imagem 
na Sala de 
Monitoria 

O responsável pela sala tem a opção de mostrar 
uma imagem para todos os participantes a fim de 
contribuir no entendimento de determinado 
assunto. 

UC14 Retirar Aluno da 
Sala de Monitoria 

O monitor e professor podem expulsar o aluno da 
sala ou simplesmente desconecta-lo. 

UC15 Avaliar Aluno O responsável da sala pode avaliar a participação 
do aluno como “ruim”, “regular”, “boa” ou 
“excelente”. A avaliação leva em consideração se 
o tempo gasto pelo aluno na sala de monitoria foi 
realmente aproveitado para esclarecer uma 
dúvida. Além de avaliar a participação, o 
responsável tem a oportunidade de escolher em 
qual assunto se encaixa a dúvida do aluno 
atendido. 

UC16 Fechar Sala de 
Monitoria 

O monitor encerra a discussão na sala de 
monitora quando a fecha. Neste momento, os 
alunos são notificados que a sala foi finalizada. 

UC17 Salvar Histórico Todas as discussões que ocorrem na sala de 



 

de Conversa na 
Sala de Monitoria 

monitoria são gravadas para posterior consulta 
por parte do coordenador.   

UC18 Cadastrar 
Observações 
sobre a Sala de 
Monitoria 

É possível cadastrar observações sobre a sala no 
momento de seu fechamento. 

UC19 Exibir Histórico de 
Conversa da Sala 
de Monitoria 

Quando a sala é fechada, o professor ou monitor 
podem visualizar o histórico da monitoria, para 
auxiliar no cadastro das avaliações que não foram 
feitas durante o tempo de discussão em sala. 

UC20 Alterar o Status 
na Sala de 
Monitoria 

O professor pode alterar seu status na sala de 
monitoria, ficando visível ou invisível para os 
demais participantes da sala. 

UC21 Gerar Relatórios 
de Presença 
Aluno  

O sistema gera relatório da presença do aluno 
nas salas de monitoria dentro de um determinado 
período de tempo. Consta no relatório a avaliação 
de participação dada pelo responsável da sala. 

UC22 Gerar Relatórios 
de Assunto das 
Dúvidas do Aluno 

O sistema gera um relatório indicando quais 
assuntos foram mais procurados pelos alunos nas 
salas de monitoria, ou seja, em quais assuntos os 
alunos apresentam maior dificuldade num 
determinado momento. 

 

2.6. Tabela de Referência – Casos de Uso & Requisitos 
 F01 F02 F03 F04 F05 F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 NF01 NF02 NF03 NF04 NF05 

UC01   X                X X X X X 

UC02    X               X  X X X 

UC03      X             X  X X X 

UC04       X            X X X X X 

UC05          X         X X X  X 

UC06                X   X X X X X 

UC07       X    X X X      X X X  X 

UC08        X           X X X X X 

UC09           X        X X X X X 

UC10                   X X X X X 

UC11     X              X X X X X 

UC12       X            X X X X X 

UC13         X          X X X X X 

UC14            X X      X X X X X 

UC15              X X    X X X X X 

UC16     X              X X X  X 

UC17     X              X X X X X 

UC18     X              X X X X X 

UC19     X              X X X X X 

UC20       X            X X X X X 



 

UC21                 X  X X X X X 

UC22                  X X X X X X 

 

3. Atores 
Usuário Descrição 
Aluno Possui acesso a sala de monitoria. Pode entrar na sala e tirar 

sua dúvida diretamente com o responsável (professor ou 
monitor).  

Coordenador Representante do colégio que tem acesso aos relatórios do 
sistema; consultas sobre a participação do aluno nas salas de 
monitoria e sobre os assuntos mais procurados pelos alunos. 

Monitor Agenda e abre as salas de monitoria. Quando iniciada a sala, 
torna-se o seu administrador, tendo as seguintes 
funcionalidades: (i) digitar mensagem; (ii) trazer imagem para 
a sala; (iii) desconectar aluno da sala; (iv) expulsar aluno; (v) 
avaliar a participação do aluno dentro da sala; (vi) registrar 
qual o assunto da dúvida do aluno que foi respondida; (vii) 
fechar a sala de monitoria. 

Professor O professor pode desempenhar as mesmas funções do 
monitor. Porém, sempre que o professor não é o responsável 
pela sala, ele pode entrar para contribuir com a discussão ou 
pode escolher entrar sem ser notado (de modo invisível) para 
observar o que se passa na sala. 

Pais do Aluno Os pais do aluno podem consultar o relatório de participação 
nas salas de monitoria do seu filho. Dispondo das seguintes 
informações: de quais salas ele participou, sobre que assuntos 
ele tirou dúvida, como foi avaliada a participação de seu filho e 
se ele foi alguma vez expulso de uma sala de monitoria. 

 

4. Cliente 
 O Colégio Ciências Aplicadas é um colégio novo que está no mercado 

há menos de um ano. Apresenta uma metodologia de ensino que prioriza 
qualidade e eficiência, reunindo a seleção dos melhores professores da cidade, 
material didático próprio, aplicação de simulados, vídeos de aulas e uma 
equipe numerosa de monitores. Com o apoio de psicólogo e ajuda de testes 
vocacionais, o aluno do Colégio Ciências Aplicadas é trabalhado durante os 
dois primeiros anos do segundo grau para escolher com qual área 
(Humanística, Biomédica, Tecnológica)  ele mais se identifica. E ainda nesses 
dois primeiros anos, o conteúdo dos três anos do ensino médio é passado, 
permitindo assim que o último ano seja dedicado exclusivamente à revisão dos 
assuntos que já foram aprendidos.  



 

5. Protótipo de Telas 

5.1. Tela Principal do Site do Ciências Aplicadas 
 

 



 

5.2. Proposta de Tela Principal do Site do Ciências 
Aplicadas 

 

 



 

5.3. Tela Principal do Molca 

 

 



 

 

5.4. Tela Principal do Molca – Consulta da Sala de 
Química 

 

 



 

5.5. Tela da Sala de Química 
 

 
 



 

5.6. Principal do Molca – Consulta da Sala de Biologia  
 

 



 

5.7. Tela da Sala de Biologia 
 

 



 

5.8. Tela de Consulta de Salas de Monitorias Agendas 
 

 
 
 
 



 

5.9. Tela de Consulta de Salas de Monitorias Agendas – 
Tela do Monitor 

 

 
 



 

5.10. Tela de Agendamento de Sala de Monitoria 
 

 
 



 

5.11. Tela de Consulta de Presença de Aluno em Sala de 
Monitoria 

 

 



 

5.12. Tela de Login no Molca 
 

 



 

Apêndice A – Termo de Aceitação do Escopo do 
Sistema 
 

Este termo de aceitação é celebrado entre o Colégio Ciências Aplicadas, 
na pessoa da sra. Dirlene Pinto (responsável pelo setor de marketing), e o 
Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte – 
CEFET-RN, na pessoa dos alunos do 5º período do curso de Tecnologia em 
Análise e Desenvolvimento de Sistemas – TADS, com o objetivo de 
desenvolver um protótipo funcional do Sistema de Monitoria On-line, em 
forma de parceria.  

 
Para tanto, foi feita uma análise preliminar das necessidades do cliente 

(Ciências Aplicadas) que está detalhada no Documento de Visão e que 
consta no tópico referente ao Escopo (tópico 1.2), as quais por mim foram 
lidas e avaliadas, estando eu de acordo com todas elas. Entendo que o escopo 
(funcionalidades previstas para o sistema) não será alterado sob pena de 
comprometer o cronograma fixo imposto pelo CEFET/RN. Comprometo-me, na 
medida do possível, a fornecer as informações convenientes e necessárias 
para a equipe responsável, visando um desenvolvimento mais conciso do 
sistema.  

 
A parceria para o desenvolvimento do Sistema de Monitoria On-line não 

incorre em custos de nenhuma espécie para ambas as partes no que diz 
respeito ao sistema propriamente dito, com término marcado para o dia 22 de 
Janeiro de 2009. 

 
A equipe se compromete, durante o período de desenvolvimento, a 

somente desenvolver o sistema de acordo com o definido no escopo, 
isentando-se de vínculos empregatícios de qualquer natureza e, portanto, 
desobrigando-se de observar regulamentos do Colégio Ciências Aplicadas que 
não tenham como base o projeto de desenvolvimento do sistema de Monitoria 
On-line. 

 
 

 
 
 
 
 

__________________________________________________ 
Natal-RN, 29 de setembro de 2008 
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