
 
 

 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO 
TOCANTINS 

CAMPUS ARAGUAÍNA 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE 
SISTEMAS 

 
 
 
 
 
 

CARLOS HENRIQUE SOUSA DE MACÊDO 

 
 
 
 
 
 

SOFTWARE DE GESTÃO E CONTROLE DO CONSUMO DO AUXÍLIO 
ALIMENTAÇÃO FORNECIDO AOS ESTUDANTES DO IFTO CAMPUS 

ARAGUAÍNA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARAGUAÍNA 
2021 

 



1 
 

CARLOS HENRIQUE SOUSA DE MACÊDO 

 
 
 
 
 

SOFTWARE DE GESTÃO E CONTROLE DO CONSUMO DO AUXÍLIO 
ALIMENTAÇÃO FORNECIDO AOS ESTUDANTES DO IFTO CAMPUS 

ARAGUAÍNA 
 
 

Projeto apresentado à Coordenação do 
Curso Superior em Tecnologia Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas do Instituto 
Federal de Educação, Ciências e 
Tecnologia do Tocantins, como requisito 
parcial para obtenção de título de 
Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento 
de Sistemas. 
 
Orientador: Esp. Adriano Diniz Pereira  
Coorientadora: Esp. Sandra Rodrigues da 
Silva Milhomem 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARAGUAÍNA 
2021 

  



Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
Bibliotecas do Instituto Federal do Tocantins

Macêdo, Carlos Henrique Sousa de
      Software de Gestão e Controle do Consumo do Auxílio
Alimentação Fornecido aos Estudantes do IFTO Campus Araguaína /
Carlos Henrique Sousa de Macêdo. – Araguaína, TO, 2021.
      64 f. : il. color.

      Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnólogo em Análise e
Desenvolvimento de Sistemas) – Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Tocantins, Campus Araguaína, Araguaína,
TO, 2021.

      Orientador: Esp. Adriano Diniz Pereira
      Coorientadora: Esp. Sandra Rodrigues da Silva Milhomem

      1. Biometria. 2. JAVA. 3. Controle Administrativo. I. Pereira,
Adriano Diniz. II. Milhomem, Sandra Rodrigues da Silva. III. Título.

M141s

A reprodução total ou parcial, de qualquer forma ou por qualquer meio, deste documento é autorizada para fins
de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte.

Elaborado pelo sistema de geração automatica de ficha catalográfica do IFTO com os dados fornecidos
pelo(a) autor(a).

CDD 004.2





 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Primeiramente quero agradecer a Deus por após vários anos de sonho e espera, ele 

me possibilitou estudar o curso que tanto almejava, hoje tornando-se uma realidade com a 

conclusão do mesmo.  

Em segundo lugar quero agradecer a minha esposa Cleidiane e meus filhos: Gustavo 

Henrique e Victor Henrique, e também minha vó querida dona Darcy, meus bens preciosos, 

que foram minha fonte de energia para ir à luta e nunca desistir perante aos muitos obstáculos. 

Agradeço também a todos os professores, em especial ao professor Mateus Dall’ 

Agnol, que desde o início do curso foi um grande incentivador nas minhas ideias e projetos.  

Por último quero agradecer ao meu orientador, Sr. Adriano Diniz Pereira, além da 

enorme paciência e compreensão, sou imensamente agradecido pela sua confiança, mesmo 

quando iniciamos o projeto do zero absoluto, a sua confiança que eu seria capaz de fazer 

todo esse projeto e executá-lo, foi algo admirável, pois nem eu mesmo achava que seria 

capaz, tanto que pensei em desistir por inúmeras vezes, mas o meu orientador me resgatava 

e incentivava a prosseguir, então, meus eternos agradecimentos. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho é apresentar o processo de desenvolvimento de um software 

de gestão e controle do consumo do auxílio alimentação fornecido aos estudantes do 

IFTO campus Araguaína. O software será capaz de criar cadastro dos estudantes 

beneficiados com dados pessoais, foto e identificação biométrica que será utilizada 

para identificar o estudante no momento que o mesmo for retirar sua refeição, contará 

ainda com ferramentas de gestão como: login de acesso para os usuários com níveis 

de acesso personalizados e relatórios de consumo em PDF. O sistema utilizará um 

único banco de dados com conexão via rede intranet, podendo ser instalado em vários 

terminais que estejam em rede. 

 

Palavras-chave: gestão. identificação biométrica. auxílio-alimentação. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The main goal of this paper is to describe the process of the development of 

management software. This software controls the food aid provided to the students of 

the IFTO campus in Araguaína. The software creates a record of the students with 

personal data, photos, and biometric identification. It also has management tools such 

as access login for users with personalized access levels and consumption reports in 

PDF. The system uses a single database with a connection via an intranet network. 

 

Keywords: management. biometric identification. food aid. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O produto deste trabalho surgiu após a sugestão de desenvolvimento de sistema de 

controle biométrico para gerir e autenticar o consumo de alimentação no refeitório do Instituto 

Federal do Tocantins (IFTO), campus Araguaína. A sugestão partiu do responsável pela 

Coordenação de Assistência ao Estudante (CAE), Sr Adriano Diniz Pereira, que se tornaria o 

orientador do projeto. Naquele departamento é concedido a estudantes contemplados um 

auxílio alimentação que é entregue no refeitório do campus. A autenticação e conferência do 

uso do auxílio ficava a cargo do funcionário do refeitório. Tal conferência era feita numa lista 

impressa com o nome do estudante e, ao encontrá-lo, solicitava a assinatura deste ao lado 

do seu nome. Ao final do dia, a lista era entregue ao coordenador da CAE, para ser arquivada 

e fazer os apontamentos dos consumos de cada estudante. Tais apontamentos ficavam 

registrados em planilhas do EXCEL, apenas com fórmulas básicas de somar e multiplicar 

valores, não havendo algo mais avançado como visualizamos em softwares de automação. 

Os controles eram feitos totalmente por meio de planilhas, tanto a lista dos estudantes 

para ser assinada no momento da retirada da refeição, quanto a gestão de consumo. Segundo 

o coordenador, era necessário um sistema específico e mais sofisticado para gerenciar esse 

processo. Embora os auxílios representem, de certa forma, uma transação financeira, o foco 

não era vendas de alimentos, e sim as retiradas das refeições dos estudantes contemplados. 

A ferramenta contaria com as seguintes telas (formulários) importantes: login, cadastro de 

estudantes, usuários, nível de acesso, reserva, refeitório, relatórios (impressão de relatórios 

em PDF), além de possibilitar tirar foto com webcam e autenticar as retiradas das refeições 

por meio de um leitor biométrico. 

O desenvolvimento dessa ferramenta para administrar o consumo diário desses 

auxílios, seria de imensa valia pois diminuiria o tempo gasto com conferências repetitivas, 

sendo que através do software essa tarefa aconteceria em fração de segundos, sem a 

necessidade da obrigatoriedade de conferência diária, passando-se apenas a imprimir os 

relatórios no final de um período pré-estabelecido. E a autenticação feita por assinatura em 

lista impressa passaria a ser pela busca da digital do estudante, gravada no seu cadastro 

armazenado no banco de dados do sistema. O desafio proposto era para aquele momento 

algo muito difícil, pois havia a necessidade de escolher uma das linguagens de programação 

apresentadas durante o curso, capaz de suprir a funcionalidade mais importante, a 

autenticação por meio da impressão digital e ainda seria necessária a construção de um 

protótipo, pois não existia nada que atendesse aos requisitos do que se pretendia instalar. A 

linguagem JAVA foi a escolhida, pois é uma linguagem que pode ser adquirida de forma 

gratuita e é largamente empregada em diversos tipos de dispositivos. No início, foram 

necessários vários dias de leitura e reflexão, até calibrar o entendimento na linguagem, depois 



 

 

mais um tempo para encontrar o mecanismo que proporciona a interação entre o leitor 

biométrico e a aplicação. Assim deu-se o desenvolvimento da ferramenta de controle 

biométrico. Todo o processo envolveu uma pesquisa bibliográfica, com revisão do que já foi 

produzido de teoria sobre a aplicação pretendida e também com a revisão do que já foi de 

fato produzido de semelhante com o aplicativo que estava sendo necessário para a instituição. 

Aplicativos semelhantes podem dar indícios do que funcionam ou não em determinado 

ambiente. Assim partiu-se para a busca de insumos teóricos e materiais para subsidiar a 

execução do projeto. Dentro das limitações de tempo e recursos, o projeto teve início e foi 

sendo executado em pequenos passos de modo que as etapas pudessem ser refeitas, caso 

fosse necessário, de forma a não afetar as etapas subsequentes. Aqui pretende-se descrever 

e apontar as teorias que deram suporte ao entendimento e à construção final do aparelho, 

bem como descrever o funcionamento do aparelho já em uso. 

 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Desenvolver uma ferramenta de controle biométrico para coordenar o consumo diário 

de auxílio alimentação no refeitório do IFTO – campus Araguaína. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

Os objetivos específicos para conclusão da proposta deste trabalho foram divididos 

nos seguintes tópicos: 

• Utilizar a linguagem de programação JAVA – orientada a objetos 

• Pesquisar leitor biométrico para integração ao sistema 

• Desenvolver o software de controle biométrico 

• Implantar sistema desenvolvido nos terminais necessários para melhorar a gestão do 

consumo de refeições. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Para embasar teoricamente o presente trabalho, munimo-nos do aporte teórico da 

pesquisa bibliográfica primeiramente. Entende-se pesquisa bibliográfica como um conjunto 

ordenado de procedimentos de busca por soluções, atento ao objeto de estudo, e que, por 

isso, não pode ser aleatório, de acordo com Lima e Mioto (2007). Tal definição se encaixa 



 

 

perfeitamente nos objetivos elencados para o presente trabalho. Ao iniciar o projeto buscando 

referências teóricas do que já fora produzido de semelhante, procurou-se tornar o protótipo o 

mais confiável e prático e que fosse utilizada a tecnologia mais apropriada para as funções 

almejadas. 

A pesquisa bibliográfica buscou fazer um apanhado de tudo o que pudesse ancorar e 

subsidiar os pressupostos do programa criado, pois tudo o que é produzido em termos 

abstratos e concretos é resultado de estudo e produção de conhecimento. A cada item 

pensado pelo ser humano, já existe algo que o antecede ou surge a necessidade de um outro 

que o complemente. Máxima de que a necessidade é a mãe da invenção se torna mais 

verdadeira a cada tecnologia desenvolvida, a cada conhecimento produzido. 

 

O conhecimento como elemento fundamental na construção dos destinos da 
humanidade tem sido cada vez mais evidenciado e propagado no contexto 
da sociedade atual, na qual o saber encontra-se engendrado pelos processos 
de globalização e de mercantilização. Decorre desses o fato de as inovações 
e os avanços tecnológicos serem considerados como condição de 
desenvolvimento econômico (Lima & Mioto). 

 

Ainda falando sobre a pesquisa bibliográfica, Fonseca (2002) nos diz que é uma 

pesquisa feita partindo do levantamento de referências teóricas já analisadas e publicadas 

por meios escritos e eletrônicos. Assim, busca ~se reafirmar a necessidade de o projeto ser 

concluído e embasá-lo cientificamente.  

 Antes das primeiras tentativas concretas de criação do programa de controle de 

distribuição das refeições, muita leitura foi requerida, não apenas leitura de textos 

acadêmicos. Todo e qualquer manual ou tutorial que fizesse menção à linguagem de 

programação escolhida e a todos os componentes necessários à efetivação do projeto foi de 

suma importância para a concretização do protótipo ora em uso no estabelecimento 

educacional, pois não havia no mercado nada que atendesse aos anseios da instituição 

quanto ao manejo das bolsas concedidas depois que os alunos são contemplados. 

Para além da pesquisa bibliográfica como fundamento para o aporte teórico, buscou-

se aqui utilizar-se da pesquisa-ação. A pesquisa-ação conforme Kemmis e Mctaggart (1998) 

é definida como:  

 

uma forma de investigação baseada em uma autorreflexão coletiva 
empreendida pelos participantes de um grupo social de maneira a melhorar 
a racionalidade e a justiça de suas próprias práticas (...) como também o seu 
entendimento dessas práticas e de situações onde essas práticas acontecem. 
A abordagem é de uma pesquisa-ação apenas quando ela é colaborativa...  

 

Dentro do contexto de produção do protótipo de leitura biométrica, contou-se com a 

colaboração, mesmo de forma indireta, com diversos setores da instituição que motivou e 



 

 

solicitou a confecção do leitor biométrico. A pesquisa-ação tem características tanto da 

pesquisa científica quanto da prática rotineira. De acordo com Tripp: 

 

um projeto de pesquisa-ação:1 - trate de tópicos de interesse mútuo; 2 - 
baseie-se num compromisso compartilhado de realização da pesquisa; 3 - 
permita que todos os envolvidos participem ativamente do modo que 
desejarem; 4 - partilhe o controle sobre os processos de pesquisa o quanto 
possível de maneira igualitária; 5 - produza uma relação de custo-benefício 
igualmente benéfica para todos os participantes; 6 - estabeleça 
procedimentos de inclusão para a decisão sobre questões de justiça entre os 
participantes. 

 

A partir de um problema apontado dentro da instituição, partiu-se para a programação 

dos passos a serem seguidos. Primeiramente partiu-se para a análise da necessidade do 

programa e as linguagens a serem empregadas para a confecção final do protótipo desejado. 

O primeiro passo a ser adotado foi a leitura de textos sobre programas semelhantes ao que 

se pretendia desenvolver para o uso no refeitório da instituição. 

Em seguida, prosseguiu-se com a compilação de dados sobre a linguagem de 

programação a ser utilizada para gerir o aparelho regulador da oferta de refeições. Seguindo 

o cronograma de pesquisa, a confecção de um questionário tipo check list para a aferir o que 

era necessário ou não no aparelho para a coleta de dados biométricos, que teria como objetivo 

o controle de distribuição de refeições a alunos beneficiados com bolsa-alimentação fornecida 

pela instituição de ensino. 

A referida bolsa é ofertada de forma integral (100%) a um total de cem alunos e a bolsa 

parcial (50%) é ofertada a mais cem alunos. O processo de conferência da distribuição de 

refeições era feito de maneira manual e rudimentar, dificultando o controle do processo. O 

projeto de produção desenvolveu-se ao longo de dois anos. Devido à inconsistência e à 

dificuldade de controlar a retirada do a refeição, foi considerada a possibilidade de se utilizar 

o leitor de biometria do sistema de ponto, mas o mesmo não atendia às demandas do controle 

de distribuição de refeições. Daí surge a necessidade de reprogramar o leitor ou (re)criar um 

programa que suprisse todas as necessidades surgidas de uma tarefa diária de verificação 

de identidade de duas centenas de usuários. 

Uma tarefa que estava se tornando mais árdua e infrutífera conforme se solicitava 

dados sobre a concessão de auxílios e a liberação das refeições, o quantitativo de estudantes 

que retiravam as refeições diariamente, os funcionários responsáveis pelo processo, e uma 

infinidade de outros dados que se faziam necessários para o correto controle do benefício 

ofertado ao alunado da instituição. Parte-se então para a fase de levantamento de requisitos, 

que corresponde à etapa de compreensão do problema que motiva a criação do aplicativo ou 

programa. Nesta fase ajusta-se às expectativas entre o que se deseja e o que de fato pode 

ser alcançado com os recursos disponíveis (BEZERRA, 2007). Faz-se uma previsão de todos 



 

 

os possíveis usos e antecipação de problemas. Os requisitos a serem considerados são os 

funcionais(funcionalidades) e os não funcionais (características do sistema). 

(https://blog.cedrotech.com/levantamento-de-requisitos-o-ponto-de-partida-do-projeto-de-

software/). Daí parte-se para os ajustes de expectativas e para a programação propriamente 

dita. 

 

3.1 Levantamento e Análise de Requisitos 

 

 Para o desenvolvimento de sistema levou-se em consideração o levantamento de 

requisitos, uma etapa para visualização do problema inserido ao desenvolvimento do software 

em questão. O levantamento de requisitos compreende é que desenvolvedores e usuários do 

sistema possam visualizar a logística de estrutura e ação do sistema (BEZERRA, 2007, p.22) 

 

A análise corresponde a dividir o sistema em componentes para estudar a interação 

entre eles, desta forma, possibilitando o entendimento da funcionalidade do sistema. Sendo 

assim, a UML(Unified Modeling Language), linguagem unificada de modelagem. 

 

A UML tem a função de apresentar o desenho e a comunicação entre objetos. 

Comumente utilizada para visualizar trabalhos em diagramas padronizados, além de criar 

modelos de softwares (MARINA MARTINEZ, 2014). 

 

3.2 Diagramas de Caso de Uso 

 

 No diagrama de caso de uso é possível visualizar como cada elemento do sistema se 

comportará dentro do sistema de forma mais fácil, através da visualização da representação 

dos elementos utilizados no conjunto (BOOCH, 2005). 

 Utilizando o software Astah Community, apresentaremos os digramas criados para o 

sistema, objeto deste trabalho. Começaremos pelo diagrama de caso de uso, conforme a 

figura abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://blog.cedrotech.com/levantamento-de-requisitos-o-ponto-de-partida-do-projeto-de-software/
https://blog.cedrotech.com/levantamento-de-requisitos-o-ponto-de-partida-do-projeto-de-software/


 

 

Figura 1 - Diagrama de Casos de Uso 

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2020). 

 

No diagrama representando pela imagem 1 podemos visualizar os 3 (três) tipos de 

usuários: Usuário Administrador, Usuário com restrições e o Estudante. A partir da tabela 1 

poderemos compreender melhor a competência de cada usuário, ou seja, de cada ator 

representados no diagrama, em relação as funcionalidades do sistema. 

 

Quadro 1 - Diagramas de casos de uso do sistema 

 

Caso De Uso Descrição 

Cursos Permitido aos usuários: 

com restrição e 

administrador; criar, 

visualizar, alterar e excluir 

cursos. 

Turmas Permitido aos usuários: 

com restrição e 

administrador; criar, 

visualizar, alterar e excluir 

Turmas. 

Usuários Permitido aos usuários: 

com restrição e 

administrador; visualizar 

Usuários e alterar apenas 

sua senha de cadastro. 

Gerenciar 

Usuários 

Permitido ao usuário 

administrador; criar, 

visualizar, alterar e excluir 

usuários 

Estudantes Permitido aos usuários: 

com restrição e 

administrador; criar, 



 

 

visualizar, alterar e excluir 

cadastro de estudantes. 

Relatórios Permitido aos usuários: 

com restrição e 

administrador; criar, 

visualizar e imprimir 

relatórios em PDF. 

Reservar 

Refeição 

Permitido aos usuários: 

com restrição, 

administrador e estudante; 

reservar refeição. 

Confirmar 

Refeição 

Permitido aos usuários: 

com restrição, 

administrador e estudante; 

confirmar refeição. 

  

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

 

 3.3 Diagramas de Classe 

Componentes de diagramação em um diagrama de classe representam as classes 

que serão programas, com objetos, ou a interação entre classe e objetos. Tipicamente uma 

abordagem de programação orientada a objeto. 

Para representa um diagrama de classes é utilizado um retângulo dividido em três 

linhas. Na linha superior encontra-se o nome da classe, no meio, os atributos da classe e na 

linha inferior ficam os métodos ou operações utilizadas na classe. No diagrama de classes e 

subclasses ficam juntas para mostrar a relação estática entre cada objeto. (BEZERRA, 2007, 

p.112). 

Na criação do diagrama de classe foi utilizado o software Astah Community, conforme 

figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 2 - Diagrama de Classe 

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2020). 

 

3.4 Diagramas de Atividade 

  

O diagrama de atividade mostra o processo de negócio ou um software em um fluxo 

de trabalho através de uma série de ações. Podem ser representados em um diagrama de 

atividade processo de computadores, software, componentes, até mesmo de pessoas 

(MICROSOFT,2017). 

No diagrama de atividade as regiões são conectadas através de arcos que mostram 

as dependências entre elas. Na figura 3 apresentamos um diagrama de atividade do sistema. 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 3 - Diagrama de atividade 

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2020). 

 

 

4 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

4.1 Linguagem de Programação e Linguagem Orientada a Objetos 

 

Para atingir os resultados esperados com a utilização do protótipo objeto de estudo 

deste projeto, escolheu-se a linguagem de programação JAVA. No entanto, antes de adentrar 

no conceito e definição de JAVA, pretende-se aqui fazer uma breve explanação sobre o 

conceito de linguagem de programação, bem como o conceito de linguagem de programação 

orientada a objetos, pois é essencial a compreensão dos termos mencionados dentro do 

contexto de produção do aparelho que se pretende colocar em uso dentro das dependências 

da instituição. Assim sendo, vejamos do que se trata a linguagem de programação, tendo em 

vista os propósitos deste trabalho. Uma primeira definição segue abaixo: 

 

É uma linguagem formal que, através de uma série de instruções, permite 
que um programador escreva um conjunto de ordens, ações consecutivas, 
dados e algoritmos para criar programas que controlam o comportamento 
físico e lógico de uma máquina. Programador e máquina se comunicam por 
meio dessa linguagem (...) ((https://rockcontent.com/br/blog/linguagem-de-

programacao/) 
 

 

https://rockcontent.com/br/blog/linguagem-de-programacao/
https://rockcontent.com/br/blog/linguagem-de-programacao/


 

 

Como podemos observar, a linguagem de programação é requisito básico para que uma 

máquina execute funções. Tais funções são possíveis devido a um trabalho minucioso de 

técnicos e engenheiros de softwares, que se debruçam em criar aplicativos que se 

comuniquem de forma eficiente e eficaz e que desempenhem todos os requisitos esperados 

de uma máquina. Para que a função seja corretamente executada, a linguagem empregada 

deve ser adequada para o objetivo proposto e para que o objetivo proposto seja atingido de 

forma satisfatória. Dessa forma uma máquina passa de apenas um objeto físico para um 

objeto lógico, capaz de executar certas funções preestabelecidas. 

Citando Gotardo (2015, p15:) "Uma linguagem de programação é um método 

padronizado que usamos para expressar as instruções de um programa a um computador 

programável. Ela segue um conjunto de regras sintáticas e semânticas para definir um 

programa de computador. Regras sintáticas dizem respeito à forma de escrita e regras 

semânticas ao conteúdo.” Como podemos perceber, o programador deve ter um claro domínio 

da linguagem que escolhe para programar determinada máquina, atentando-se tanto à forma 

quanto ao conteúdo, sendo o responsável por desenhar a função dos objetos e a interação 

desejada entre eles. Na década de setenta do século 20, tiveram origem as primeiras 

linguagens de programação estruturadas, que aos poucos foram sendo substituídas pela 

linguagem orientada a objetos. Ainda citando o autor acima: “Ao usarmos uma linguagem de 

programação você cria o chamado “Código Fonte”. Um código fonte é um conjunto de palavras 

escritas de acordo com as regras sintáticas e semânticas de uma linguagem.”  

Sendo utilizada há mais de trinta anos, a linguagem de programação orientada a 

objetos se dedica aos dados e à interface do objeto. Os objetos que estão na mesma classe 

pertencem a um mesmo grupo por estruturarem um mesmo comportamento. O software deve 

dialogar com a interface do aparelho a ser utilizado para concretizar o desempenho desejado. 

Assim, a linguagem de programação orientada a objetos se insere para complementar e 

implementar um determinado padrão de funcionamento. 

A linguagem de programação orientada a objetos permite ao programador uma 

variedade e uma flexibilidade dos features do aplicativo desenvolvido, podendo ofertar ao 

usuário final uma gama de funções adequadas ao seu perfil. De acordo com Ricarte p3 (2001): 

“Um dos grandes diferenciais da programação orientada a objetos em relação a outros 

paradigmas de programação que também permitem a definição de estruturas e operações 

sobre essas estruturas está no conceito de herança, mecanismo através do qual definições 

existentes podem ser facilmente estendidas. Juntamente com a herança deve ser enfatizada 

a importância do polimorfismo, que permite selecionar funcionalidades que um programa irá 

utilizar de forma dinâmica, durante sua execução.” 

Assim, Ricarte (2001, p 6) define herança “... é um mecanismo que permite que 

características comuns a diversas classes sejam fatoradas em uma classe base, ou 



 

 

superclasse. A partir de uma classe base, outras classes podem ser especificadas. Cada 

classe derivada ou subclasse apresenta as características (estrutura e métodos) da classe 

base e acrescenta a elas o que for definido de particularidade para ela.” Uma linguagem pode 

ser utilizada em diversas categorias de máquinas diferentes e para usos diversos a depender 

do que se requisita dela e do modo que se programa. De acordo com Beder(2014): A 

implementação desse conceito em uma linguagem orientada a objetos depende fortemente 

da presença de um mecanismo de identificação de objetos. Um identificador é uma identidade 

anexada a um objeto quando este é criado. 

 

4.2 JAVA 

 

Podemos nos debruçar agora sobre a linguagem de programação aqui utilizada. Após 

várias considerações e estudos, decidiu-se pela utilização de JAVA, por ser uma linguagem 

totalmente orientada a objetos e de fácil acesso. JAVA é uma linguagem de programação e 

plataforma de computação que foi lançada originalmente em 1995 pela Sun Microsystems e 

permite o funcionamento de aplicativos e websites. Sendo um programa gratuito e acessível 

para a maioria dos aplicativos, é a escolha de muitos programadores ao redor do mundo ao 

decidir iniciar uma produção de uma nova interface. O Java Runtime Environment (JRE) é o 

que se obtém ao fazer download do software Java. O JRE consiste em Java Virtual Machine 

(JVM), classes principais da plataforma Java e bibliotecas de suporte da plataforma Java. O 

JRE é a parte de tempo de execução do software Java necessário para executá-lo em seu 

navegador. O JRE permite que applets escritos na linguagem de programação Java sejam 

executados em vários navegadores, conforme informações do website. 

Deitel (2005) nos diz que esta linguagem é utilizada para desenvolver aplicativos 

corporativos de grande porte, aprimorar a funcionalidade de servidores Web, fornecer 

aplicativos para dispositivos voltados para o consumo popular (por exemplo, telefones 

celulares, e outros dispositivos portáteis) e para muitos outros propósitos. Vemos em 

Horstmann (2005) que a linguagem Java é poderosa por possuir uma biblioteca padrão rica, 

com acesso ao banco de dados, gráficos, possível construção de interface com o usuário, 

multitarefa, programação em rede e acesso a banco de dados. 

Orlandini e Delfino (2012) falam da portabilidade com independência de plataforma, 

coletor de lixo com o processo automático de deslocação da memória, permissão para 

execução de programas com restrições. A linguagem JAVA ainda conta com a implementação 

de funcionalidades utilizando vários conceitos da orientação a objetos, como: classe, método, 

herança, polimorfismo, encapsulamento, mensagem, entre outros, dando maior qualidade a 

ela.  



 

 

O Java foi desenvolvido com um subconjunto da linguagem C++, pela Sun 

Microsystem (Melo (2010) e possui uma biblioteca gigantesca com inúmeros códigos à 

disposição para serem reutilizados e um ambiente que fornece serviços seguros e portáteis 

para diversos sistemas operacionais. 

De acordo com Gradvohl (2008, p. 4): A arquitetura ou plataforma Java tem, 

basicamente, dois componentes: a máquina virtual Java (JVM) e a interface de programação 

de aplicações (“Application Programming Interface” - API). A JVM imita um ambiente 

computacional. A máquina virtual é a principal responsável pela portabilidade que a plataforma 

Java provê, pois uma vez instalada em um ambiente computacional real, qualquer programa 

Java pode ser executado sobre a JVM. Todo o código é escrito dentro de uma classe e tudo 

é um objeto, com exceção dos tipos intrínsecos (números reais e ordinais, valores booleanos 

e caracteres) que não são classes por questões da funcionalidade exercida (TECMUNDO, 

2017). 

Beder (2014) diz: Uma máquina virtual representa a abstração de uma máquina real, 

em que um software simula um computador e executa vários programas. Ela é um ambiente 

operacional independente da máquina ou dispositivo em que está hospedada e sendo 

executada. Dessa forma, ela constitui uma plataforma, e o sistema operacional, a memória, o 

processador e seus demais recursos são virtuais. 

 

4.3 Biometria e Segurança 

 

Após muitas considerações acerca da tecnologia a ser utilizada juntamente com a 

linguagem de programação, deliberou-se pelo uso da biometria aplicada à leitura de 

impressões digitais, tecnicamente chamadas de datilograma ou dermatoglifo. Conforme 

definição encontrada na Wikipédia, biometria [bio (vida) + metria (medida)] é o estudo 

estatístico das características físicas ou comportamentais dos seres vivos. Para Santos, 2007, 

(p. 26) Biometria é a ciência que possibilita o reconhecimento e autenticação segura de 

determinada pessoa utilizando características físicas (como impressão digital, altura, peso, 

íris, reconhecimento facial, geometria das mãos, voz etc.) e padrões de comportamento (como 

a escrita, utilizando padrões de assinatura). 

A biometria utiliza os traços físicos ou de comportamento para determinar a identidade 

de um indivíduo nas mais variadas situações. A tecnologia biométrica pode ser utilizada para 

otimizar serviços, reduzindo o tempo de trabalho burocrático, bem como aumentar a 

segurança e inibir as fraudes, como roubos de identidade. Conforme Dall’gna et al. (2016), As 

características físicas estão relacionadas com a forma do corpo. Como exemplos de 

características físicas destacam-se: as impressões digitais, a aparência facial, o padrão da 



 

 

íris, a geometria das mãos, o DNA, o padrão de veias das mãos, a retina e a geometria das 

orelhas. 

Pela complexidade do uso da biometria e pela dificuldade em se obter os dispositivos 

apropriados, a princípio tentou-se utilizar um leitor de pontos, o que se provou impraticável 

devido às características do que se pretendia alcançar com o programa, a partir desse 

contratempo deu-se início ao estudo para adaptação do leitor aos propósitos explicitados nos 

objetivos deste projeto. 

Nas palavras de Martins e Oliveira (2018) A impressão digital, ou datilograma, é o 

desenho formado pelas elevações da pele chamadas de cristas papilares, ou papilas, e os 

sulcos interpapilares, encontradas nas polpas dos dedos. As cristas papilares se formam 

ainda durante a gestação e perduram durante toda a vida da pessoa. 

Como sabemos, as impressões digitais são exclusivas de cada indivíduo, tornando 

possível seu uso para comprovar a identidade nas mais variadas situações. Atualmente 

podemos encontrar leituras biométricas em diversos tipos de organizações, incluindo as 

instituições governamentais, militares, educativas ou comerciais, aeroportos, hospitais, hotéis, 

mercearias e até os parques temáticos. De acordo com a necessidade e tecnologia disponível, 

utiliza-se uma característica apropriada, física ou comportamental. 

Partindo do que havia disponível e da necessidade da instituição, decidiu-se pelo 

escaneamento de dermatóglifos ou impressões digitais. Pois como nos diz Moura (2017) ... a 

colheita de digitais de forma eletrônica se configura como um meio não invasivo e, realizada 

de forma rápida, indolor e sem constrangimento, sendo acolhida de forma tranquila pela 

sociedade. Tal forma de identificação exonera o responsável pela conferência da identidade 

do estudante beneficiário de uma tarefa manual morosa e agiliza o andamento do fluxo no 

refeitório. 

 

4.4 SDK, Digital Persona e ITEXT 

 

Para a confecção do dispositivo objeto do presente trabalho não se teve a pretensão 

de reinventar a roda, ou seja, não se tinha a ideia de criar algo inédito ou nunca antes testado. 

A ideia era partir de uma tecnologia já existente e disponível e adaptá-la às necessidades da 

instituição e do serviço pretendido. Assim tornou-se necessário a utilização de um software 

de comunicação que fizesse uma ponte, ou seja, um modelo de exemplo para comunicação 

com o leitor. Até esta fase de desenvolvimento do dispositivo contava-se com um leitor de 

ponto, mas o sdk não estava disponível para ele. Dessa forma, partiu-se para a pesquisa e 

aquisição de um software livre e que pudesse ser integrado ao sistema pretendido. 

De acordo com a wikipedia, software development kit (SDK)” is a collection of software 

development tools in one installable package. They facilitate the creation of applications by 



 

 

having a compiler, debugger and perhaps a software framework. They are normally specific to 

a hardware platform and operating system combination”, em tradução livre, o kit de 

desenvolvimento de software é uma coleção de ferramentas de desenvolvimento de 

software instalável. Eles facilitam a criação de aplicativos por ter um compilador, um 

depurador e uma estrutura de software. Eles são normalmente específicos para uma 

combinação de plataforma de hardware e sistema operacional. Para a utilização correta 

do dispositivo tivemos acesso ao leitor da digital persona sdk U4500B. O leitor de 

impressão digital é um periférico USB perfeito para usuários individuais de desktop, bem como 

vários usuários em ambientes compartilhados. Seu design compacto preserva o espaço da 

mesa em empresas e sua aparência profissional e moderna parece elegante em ambientes 

de ponto de venda (PDV). O Leitor DigitalPersona 4500 utiliza tecnologia de digitalização 

óptica de impressão digital para alcançar excelente qualidade de imagem, uma grande área 

de captura e confiabilidade superior. Um revestimento de silicone permite a leitura de uma 

ampla gama de impressões digitais com precisão e rapidez, independentemente do ângulo 

de colocação. A caixa de metal de alta qualidade resiste a movimentos não intencionais. Tais 

informações provêm de uma tradução livre do conteúdo do website do produto. Na versão 

original lê-se The DigitalPersona 4500 Fingerprint Reader is a USB peripheral perfect for 

individual desktop users, as well as multiple users in shared environments. Its compact design 

conserves desk space in enterprises, and its professional, modern appearance looks elegant 

in point-of-sale environments (POS). The DigitalPersona 4500 Reader utilizes optical 

fingerprint scanning technology to achieve excellent image quality, a large capture area and 

superior reliability. A silicone coating allows it to read a wide range of fingerprints accurately 

and rapidly regardless of placement angle. The high-quality metal casing resists unintentional 

movement.” 

Como ainda se faz necessário a emissão de algumas planilhas, e não apenas o 

reconhecimento do contemplado para a liberação da refeição, tornou-se imprescindível a 

integração de um programa que fosse capaz de fornecer tais arquivos em PDF, para 

armazenamento digital ou para impressão. Para esse fim utilizou-se o itext SDK. Através deste 

aplicativo pode-se obter fórmulas para consultas - número de páginas, cabeçalho, planilha 

com resultados condensados, gráficos, lista de alunos cadastrados e outras funções 

programáveis de acordo com a necessidade do usuário. Assim, a integração da leitura 

biométrica com a produção de relatórios se tornou modo eficaz e eficiente de reconhecimento, 

armazenamento e análise de dados obtidos ao longo do período letivo no qual o auxílio 

alimentação esteja vigente. Posteriormente, quando necessário os responsáveis pelo setor 

onde o leitor de biometria se encontra, podem produzir planilhas e relatórios de acordo com o 

fluxo de estudantes e refeições ofertadas. O que ajuda não apenas na gestão da distribuição 



 

 

do alimento já preparado, mas também nas etapas anteriores, como a licitação de insumos e 

controle de estoques. 

 

 

4.5 ASTAH COMMUNITY 

 

 Astah Community é uma ferramenta capaz criar modelagem UML  (Unified Modeling 

Language – Linguagem de Modelagem Unificada), na versão community é possível acessar 

9 tipos de diagramas para modelar, são eles: os diagramas de Classes, Casos de Uso, 

Sequência, Comunicação, Maquina de Estados, Atividade, Componentes, Implantação e 

Diagrama de Estrutura Composta (DAVI de LIMA, 2016). 

 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O sistema utiliza um único banco de dados com conexão via rede intranet, podendo 

ser instalado em vários terminais que estejam em rede. Com um total de duzentos alunos 

contemplados com bolsa, estava se tornando um trabalho hercúleo o registro da retirada de 

refeições nos horários pré-determinados. Imprimir todas as planilhas, procurar o nome do 

estudante na planilha, pedir para o contemplado assinar, repetir todo o processo no dia 

seguinte, compilar esses dados, e armazenar todas as planilhas. Não havia um banco de 

dados disponível e de fácil acesso. Sempre que necessário alguma consulta a planilhas 

anteriores, o processo era feito manualmente, o que demandava uma parcela de tempo 

considerável e com resultados não pouco práticos. Na tela inicial vê-se as principais funções 

do programa: Usuários, Alunos, timeline, cursos, turmas, reservar, refeição, relatórios, sair. 

Nesta tela vê-se o usuário logado, o dia da semana, a data e o horário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 4 - Tela principal de cadastro de estudantes 

 

Fonte: Captura da tela do sistema (2021). 

 

Na figura x (ver apêndice) está aberta a lista de administradores, que são as pessoas 

que têm acesso ao sistema, com os respectivos códigos de acesso, telefone para contato e 

e-mail. Essa função está na aba usuários. A cada administrador pode ser dada uma série de 

funções diferentes, cadastrando novos administradores ou realizando atualização do cadastro 

atual. Como se observa na sequência de figuras. 

Na figura 9 (acima), observa-se o usuário logado acessando uma lista de alunos 

cadastrados. Bem como os CPF, o curso, a turma e o tipo de bolsa concedida. Os relatórios 

gerados podem ser exportados em PDF. Na figura seguinte (10), vê-se o relatório gerado em 

PDF com lista de estudantes, contemplados com auxílio alimentação  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 5 – Relatório em PDF de consumo de auxílios alimentação  

 

Fonte: Captura da tela do sistema (2021). 

 

Figura 6 – Tela de cadastro de estudante 

 

Fonte: Captura da tela do sistema (2021). 

 

Na figura 11, vê-se que a aba de cadastro de estudante requer, além dos dados citados 

acima, uma foto e senha. 

 



 

 

Figura 7 – Tela de escolha de foto para cadastro de estudante 

 

Fonte: Captura da tela do sistema (2021). 

 

Além de poder capturar a foto do estudante pela webcam, pode-se também usar uma 

previamente salva no computador, conforme vemos na figura 12. A partir daí preenche-se o 

campo CPF e verifica-se se o mesmo já consta no banco de dados do programa (figura 13). 

 

Figura 8 – Aviso de campo CPF vazio 

 

Fonte: Captura da tela do sistema (2021). 



 

 

Após essa etapa, é inserido o curso no qual o estudante está matriculado. Os cursos 

estão previamente cadastrados (figura 14) para facilitar a inserção de cada estudante no 

sistema, otimizando assim o tempo de cadastro de cada usuário da bolsa. 

 

Figura 9 – Tela de escolha de curso para cadastro de estudante 

 

Fonte: Captura da tela do sistema (2021). 

 

As turmas também estão previamente inseridas para facilitar o movimento de cadastro. 

Após o cadastro dos dados acadêmicos do aluno, inicia-se o cadastro das digitais. Conforme 

esquema mostrado a partir da figura 21. O cadastro da impressão digital é feito utilizando 

todos os dedos da mão, cada dedo tem um campo, iniciando pelo polegar. A princípio, todos 

os retângulos acima dos dedos aparecem na cor vermelha, indicando que ainda não foi 

cadastrada a impressão digital. Ao ser devidamente cadastrado, o desenho do dedo 

correspondente muda de vermelho para verde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 10 – Tela de escolha de dedo para cadastro de digital 

 

Fonte: Captura da tela do sistema (2021). 

 

Figura 11 – Aviso para confirmação de captura de digital 

 

Fonte: Captura da tela do sistema (2021). 

 



 

 

Ao ter início o escaneamento da digital, o programa exibe uma caixa de diálogo 

questionando se o usuário deseja extrair a digital. Ao ser confirmada a intenção, o quadrado 

da esquerda (figuras 22 e 23) mostra a digital escaneada (figura 24). 

 

Figura 12 – Visualizando do dedo escolhido para extração da impressão digital 

 

Fonte: Captura da tela do sistema (2021). 

 

Figura 13 – Visualizando da impressão digital capturada 

 

Fonte: Captura da tela do sistema (2021). 



 

 

O sistema avisa que o dedo foi retirado do leitor (figura 24) e mostra que foi criado um 

template pronto para ser salvo no banco de dados (figura 25). 

 

Figura 14 – Aviso de confirmação de templete da impressão digital capturada 

 

Fonte: Captura da tela do sistema (2021). 

 

Figura 15 – Salvando a impessão digital 

 

Fonte: Captura da tela do sistema (2021). 



 

 

A impressão fica armazenada no banco de dados e pode ser utilizada para verificação 

de estudante cadastrado e para identificação do usuário da bolsa (figuras 27 e 28). 

 

Figura 16 – Aviso de confirmação de gravação da digital no banco de dados 

 

Fonte: Captura da tela do sistema (2021). 

 

Figura 17 – Tela de visualização de dados cadastrados e não-cadastrados 

 

Fonte: Captura da tela do sistema (2021). 



 

 

Na figura 38, verifica-se a reserva de refeição com relatório produzido com Itext (vide 

Referencial Teórico). Na tela observa-se o horário de entrada dos dados, a quantidade de 

refeição liberada diariamente e o tipo de bolsa (parcial ou total). Na figura seguinte (39), o 

sistema pede uma senha, que ao ser inserida reserva a refeição para o aluno, mostrando a 

identificação do mesmo (fig. 40) (foto, tipo de bolsa, nome completo, etc). Em seguida, o aluno 

faz o escaneamento da digital e a refeição é liberada, sendo o fato registrado no banco de 

dados (figuras 41 e 42), impedindo que o mesmo aluno receba a refeição mais de uma vez. 

 

Figura 18 – Tela de autenticação de estudante por meio de senha 

 

Fonte: Captura da tela do sistema (2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 19 – Tela solicitando a senha do estudante 

 

Fonte: Captura da tela do sistema (2021). 

 

Figura 20 – Tela de confirmação de estudante  

 

Fonte: Captura da tela do sistema (2021). 

 

 

 

 



 

 

Figura 21 – Tela de captura de digital para busca de cadastro do estudante 

 

Fonte: Captura da tela do sistema (2021). 

 

Figura 22 – Tela de aviso de refeição já entregue 

 

Fonte: Captura da tela do sistema (2021). 

 

As figuras 45 e 46 mostram um dos relatórios possíveis de se produzir com o 

programa. Na tabela tem-se o tipo de benefício, o período requisitado, o nome completo do 



 

 

aluno, o número do documento, a quantidade de refeições consumidas por cada beneficiário 

no período, o quantitativo de benefícios e auxílios disponibilizados. 

 

Figura 23 – Relatório em PDF com a lista de estudantes - cabeçalho 

 

Fonte: Captura da tela do sistema (2021). 

 

Figura 24 – Relatório em PDF com a lista de estudantes - rodapé 

 
Fonte: Captura da tela do sistema (2021). 

 



 

 

A princípio, todo o processo de cadastro de alunos bem como a identificação dos 

mesmos no refeitório pode parecer demorado e complexo. Mas depois que todos os nomes 

se encontram inseridos no banco de dados, a tarefa torna-se simples e exequível por um 

servidor treinado para tal.  

 

6 CONCLUSÃO 

 

O Instituto Federal do Tocantins (IFTO) conta hoje com onze campi e uma reitoria, e 

há doze anos oferece cursos técnicos concomitantes ao Ensino Médio, subsequentes, Proeja, 

graduação e pós-graduação. Apenas o campus de Araguaína oferta oito cursos a mais de mil 

alunos. Muitos desses alunos são de baixa renda e apresentam dificuldades em arcar com o 

valor da refeição ofertada no campus. Como o campus está localizado a uma certa distância 

do centro da cidade e a maioria dos cursos é ofertado ao longo dos turnos matutino e 

vespertino, a instituição concede um auxílio alimentação para aproximadamente duzentos 

discentes. São alunos do Ensino Médio que comprovem renda mínima, de acordo com 

critérios estabelecidos pelo instituto. Como mencionado na introdução deste trabalho, do 

número total de contemplados, metade recebe bolsa parcial e a outra metade recebe bolsa 

integral. Controlar esse fluxo de alunos utilizando apenas uma planilha confeccionada em 

Excel estava se mostrando uma tarefa árdua e ineficiente. Perdia-se muito tempo procurando 

os nomes e esperando os alunos assinarem, confirmando a identidade e não se obtinha dados 

mais complexos para o gerenciamento do consumo das refeições. Com a criação e 

implantação do software de gestão e controle, a instituição passou a ter uma visão mais ampla 

de quem recebia a bolsa, a quantidade diária de alimentação fornecida e todos os dados 

ficaram ao alcance dos responsáveis de forma online e prontas para serem impressas em 

formato PDF.  

Todo o processo de criação e implantação do software permitiu uma consolidação e 

prática dos conhecimentos obtidos durante o curso de Tecnologia em Desenvolvimento e 

Análise de Sistemas. Esmiuçar os conceitos de linguagem de programação e linguagem 

orientada a objetos, JAVA e demais conceitos utilizados no trabalho e concretizar todas essas 

informações em um objeto que consiga facilitar e modernizar o fluxo de trabalho de uma 

instituição tem um valor imensurável e recompensa todo o esforço despendido ao longo dos 

anos de curso. A eficiência do software tem se provado verdadeira na medida em que outros 

campi já manifestaram o desejo de utilizar o programa em suas dependências. Tendo já a 

experiência dessa primeira instalação, as próximas podem ser mais rápidas e com menos 

percalços, pois já dispomos do conhecimento e do programa criado e muitas etapas serão 

encurtadas até o uso efetivo por funcionários e alunos. 
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APÊNDICES 

 

Tela de login: aqui entramos com e-mail e senha cadastrados no sistema 

 
Figura 1 

 

 

Tela principal: podemos chamar também de área de trabalho. Essa tela surge após o 

usuário logar no sistema, a partir dela é possível executarmos variadas tarefas do sistema 

 
Figura 2 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3 

 

 

Lista de administradores, ou simplesmente usuários dos sistemas 

 
Figura 4 
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Tela principal de cadastro de estudantes  

 
 Figura 9 

 

Relatório gerado em PDF com lista de estudantes, contemplados com auxílio 

alimentação  

 
Figura 10 

 



 

 

 
Figura 11 

 

 
Figura 12 



 

 

 
Figura 13 

 

 
Figura 14 

 



 

 

 
Figura 15 

 
Figura 16 

 



 

 

 
Figura 17 

 

 
Figura 18 

 



 

 

 
Figura 19 

 

 
Figura 20 

 



 

 

 
Figura 21 

 

 
Figura 22 

 

 



 

 

 
Figura 23 

 

 
Figura 21 

 



 

 

 
Figura 22 

 

 
Figura 23 

 



 

 

 
Figura 24 

 

 
Figura 25 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 26 

 

 
Figura 27 

 



 

 

 
Figura 28 

 

 
Figura 29 

 



 

 

 
Figura 30 

 

 
Figura 31 

 



 

 

 
Figura 32 

 

 
Figura 33 

 



 

 

 
Figura 34 

 

 
Figura 35 

 

 

 

 



 

 

 
Figura 36 

 

 
Figura 37 

 



 

 

 

Figura 38 

 

 

 
Figura 39 

 



 

 

 
Figura 40 

 

 
Figura 41 

 



 

 

 

 

Figura 42 

 

 

 

 

Figura 43 

 



 

 

 

Figura 44 

 

 

 

Figura 45 

 



 

 

 

Figura 46 

 


	Carlos_TCC_versão final 01032021.pdf
	fichaCatalografica (1)
	ficha de aprovação 2.pdf
	Carlos_TCC_versão final 01032021
	Carlos_TCC_versão final 01032021
	Carlos_TCC_versão final 01032021
	Carlos_TCC_versão final 01032021
	Carlos_TCC_versão final 01032021
	Carlos_TCC_versão final 01032021
	Carlos_TCC_versão final 01032021
	Carlos_TCC_versão final 01032021
	Carlos_TCC_versão final 01032021



