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RESUMO

No mundo moderno a tecnologia vem crescendo aceleradamente, trazendo muitos benefícios quando usada de forma correta. Realizar as tarefas 
o mais rápido possível e com eficiência é uma necessidade moderna, a tecnologia da informação pode dar esse apoio, uma vez que ela 
automatiza processos através das inovações tecnológicas. A Iniciação Científica dá a oportunidade ao aluno de aplicar conhecimentos adquiridos 
em sala de aula para auxiliar a comunidade em que está inserido, possibilitando a criação de processos inovadores. O objetivo principal deste 
projeto é aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo das disciplinas: modelagem do banco de dados, modelagem do sistema, desenvolvimento 
de sistemas web e mobile, usabilidade, gerenciamento de desenvolvimento de software, teste de software, entre outros, para automatizar o 
processo de registro de frequência diária dos alunos, ajudando a manter o controle de acesso aos laboratórios e o registro de acesso à nossa 
instituição. Outro objetivo importante é a iniciação no mundo das pesquisas. Este projeto possibilitou entender o que é preciso para começar a 
fazer pesquisas cientificas e como escolher um tema interessante e desafiador. A metodologia de pesquisa utilizada foi a exploratória e aplicada, 
onde a pesquisa tem uma finalidade de uso bem definida através de uma aplicação prática. Foi utilizada também a pesquisa bibliográfica para dar 
maior apoio ao referencial teórico necessário. Para realização do projeto, foram seguidas as seguintes etapas: Levantamento do referencial 
teórico, projeto do ambiente tecnológico, implementação do hardware, desenvolvimento do software web e mobile, testes de hardware e 
software, e os testes de usabilidade. Para a realização dos testes, foram utilizados uma placa de prototipagem eletrônica (Arduino), um leitor de 
RFID, cartões de identificação, sistema WEB e App mobile para controlar e apresentar as informações registradas, usando dashboards e tabelas. A 
solução desenvolvida pode ser aplicada em outras situações e em outros ramos de atividade. No mercado já existem soluções semelhantes, mas 
de altos custos. Nossa aplicação priorizou desenvolver a solução de forma inteligente e barata. Os testes foram realizados com um Arduino Uno 
R3, um leitor de RFID MRFC522 Mifare e dois cartões de identificação, sendo possível observar os seguintes aspectos durante os testes: Em 200 
(duzentas) tentativas de leituras sequenciais, todas foram realizadas com sucesso; A distância necessária para realizar a leitura do cartão foi de 
até 3 (três) centímetros, não sendo necessário o contato físico com o leitor; Foi possível ler o cartão mesmo com pequenos objetos a frente do 
cartão, como por exemplo: folha de caderno, cartão de crédito, carteira entre outros pequenos objetos; Não foi possível fazer a leitura de dois 
cartões de forma simultânea, sendo preciso ler uma de cada vez; O envio dos dados para o local de armazenamento foi instantâneo, em tempo 
real. Concluindo, podemos observar que a tecnologia proposta é robusta e consistente para atender os objetivos do nosso projeto, realizando as 
tarefas em ambiente hostil e com várias repetições, transferindo de imediato os dados para a ambiente web, provando que é possível essa 
automatização de processos. Como pesquisador, o projeto proporciona novos horizontes quanto às inovações tecnológicas, ajudando melhor 
posicionamento no mercado de trabalho, revisando os conteúdos, aprendendo novos temas e conceitos, conhecendo e interagindo com 
profissionais de mercado e aprendendo mais sobre empreendedorismo com os estudos de casos realizados.
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