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RESUMO 

 

A evolução tecnológica tem tornado a Educação a Distância acessível para um maior 

número de cidadãos em qualquer hora e em qualquer lugar. O aumento potencial da 

oferta de dispositivos móveis integrados a ambientes de aprendizado móvel permite 

que a informação saia dos ambientes físicos das instituições de ensino, 

oportunizando a alunos e professores criarem cenários de aprendizagem 

geograficamente distribuídos. Entretanto, muitos dos aplicativos desenvolvidos para 

estes ambientes ainda permanecem isolados uns dos outros e não se integram de 

maneira suficiente aos ambientes virtuais de aprendizagem (AVA). Esta dissertação 

apresenta um modelo de interoperabilidade entre dispositivos móveis e AVA 

distintos baseado em webservices. Para a concepção deste modelo, técnicas de 

engenharia de requisitos e arquitetura de software foram utilizadas. Com o intuito 

de mostrar a viabilidade do modelo foi desenvolvida uma aplicação móvel voltada 

para questionários, além disso, as principais funcionalidades relacionadas com 

interoperabilidade foram testadas.  
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ABSTRACT 

 

The technological evolution has been making the Distance Education accessible for a 

greater number of citizens anytime and anywhere. The potential increase of the 

supply for mobile devices integrated to mobile learning environments allows that the 

information comes out of the physical environment, creating opportunities for 

students and teachers to create geographically distributed learning scenarios. 

However, many applications developed for these environments remain isolated from 

each other and do not become integrated sufficiently into the virtual learning 

environments (AVA). This dissertation presents an interoperability model between 

mobile devices and distinct AVA based on webservices. For the conception of this 

model, requirements engineering and software architecture techniques were used. 

With the goal of showing the model viability, a mobile application focused on 

surveys has been developed, and additionally, the main functionalities related to the 

interoperability were tested. 
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1 Introdução 
 

Com a evolução tecnológica e a globalização mundial, as instituições 

educacionais brasileiras, principalmente as de nível superior, vêm passando por um 

processo de mudança, com relação a Educação a Distancia (EaD) no processo 

educacional. Este cenário tem oportunizado o acesso a educação para um maior 

número de cidadãos que, devido a diversos fatores, não tinham como concluir seus 

estudos, principalmente no que se refere ao acesso ao ensino superior.  Segundo 

Rodrigues (2011), o processo de ensino-aprendizagem, no contexto de EaD, tem sido 

influenciado pelas tecnologias. Uma vez que professores e alunos estão separados no 

tempo e no espaço, a evolução tecnológica mostra-se determinante. Podemos afirmar 

que a EaD é mais flexível por não limitar o aluno aos locais e horários determinados 

pelas Instituições.  

No aspecto do uso das tecnologias de informação e comunicação para 

promover a EaD,  algumas destas instituições adotaram como plataformas de ensino, 

seus Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) com o objetivo de oferecer suporte 

a esta modalidade de ensino, utilizando-se de estratégias e recursos variados, sejam 

eles para apresentação de conteúdos, comunicação, interação e avaliação. Os AVA1 

promovem a aprendizagem do aluno através do estímulo à construção do seu 

conhecimento a partir da sua prática, reflexões, interações e uso dos diferentes 

recursos e mídias.  Estes ambientes virtuais são sistemas integradores e abrangentes 

capazes de organizar e definir um ponto focal para os processos educacionais 

mediados por computador, apoiar os professores e promover o engajamento dos 

alunos. A interação dos alunos com o ambiente e com os conteúdos disponíveis no 

ambiente torna-se fundamental para que os alunos possam organizar suas ideias, 

                                                           
 

1
 AVA: Ambiente Virtual de Aprendizagem. Não é habitual pluralizar as siglas, portanto optou-se a utilizar AVA 

mesmo quando for plural. 
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compartilhar seus conhecimentos tornando-se sujeitos autônomos de sua 

aprendizagem [Penteado, 2013]. Os AVA atuam como ferramentas para EaD e em 

complementação ao conteúdo dado em sala de aula, otimizam a assistência entre 

professores e alunos. 

Com o advento das tecnologias móveis surge o acesso à informação em tempo 

real, em qualquer hora e em qualquer ponto geográfico. Os dispositivos móveis 

(tablets e smartphones) oferecem facilidade de acesso à Internet, de maneira simples, 

rápida e agradável. Com os avanços e aumento do potencial dessas tecnologias surge 

o mobile learning ou m-Learning. Para Bottentuit (2012) Mobile learning, aprendizagem 

móvel ou aprendizagem com mobilidade, é um conceito criado para a aprendizagem 

que utiliza recursos móveis, ou seja, equipamentos e dispositivos que permitam ao 

aprendiz a locomoção enquanto acessam o conteúdo. O m-Learning passa a permitir 

que a informação e/ou o conhecimento saiam dos ambientes físicos das instituições 

com maior celeridade e conquistem outros espaços, em diferentes tempos e 

momentos da vida (casa, trabalho, entre outros), oferecendo mais uma forma de 

acesso. Segundo Yau e Joy (2010) este meio de ensino permite que estudantes e 

professores possam usufruir dos recursos oferecidos pelas tecnologias móveis.  

Nesse sentido parece natural que os AVA possam ser acessados através de 

dispositivos móveis formando um ambiente de m-learning. Os aplicativos voltados 

para esse propósito devem acessar de maneira transparente um ou mais recursos dos 

AVA, antes disponíveis apenas em ambientes desktop. Porém, é importante observar 

as necessidades apontadas por Silva et al (2011) em disponibilizar conteúdos de 

forma apropriada aos dispositivos móveis. Algumas restrições de hardware como 

por exemplo: tamanho reduzido de tela, baixo poder de processamento, capacidade 

limitada de armazenamento, comunicação com taxas de transmissão geralmente 

menores do que as das redes fixas, adequação a aspectos de usabilidade, carência de 

padrões arquiteturais e baixa autonomia da bateria podem influenciar negativamente 

na mobilidade do dispositivo e, até mesmo, na experiência do usuário no uso das 

interfaces de m-learning. 
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Portanto, o acesso e interação com os AVA através dos dispositivos móveis se 

aplica perfeitamente aos dias atuais. Uma vez que as pessoas possuem cargas de 

trabalho cada vez maiores e em muitos casos não conseguem frequentar a um curso 

regular e acabam optando por alternativas que possam contornar esta dificuldade, 

podendo a aprendizagem ocorrer em vários contextos e locais [Bottentuit, 2012]. 

Esta dissertação está relacionada com o uso de dispositivos móveis em 

conjunto com Ambientes Virtuais de Aprendizagem através de um modelo de 

interoperabilidade.  Para tanto, as áreas envolvidas neste trabalho foram engenharia 

de requisitos, arquiteturas de software e desenvolvimento de sistemas para 

dispositivos móveis.  

 

1.1 Motivação 

 

Sabemos que a evolução tecnológica tem contribuído para mudanças no 

cotidiano das pessoas. O novo sujeito da aprendizagem surge num cenário 

educacional diferente dos tradicionais onde o acesso a informação chega para um 

maior número de cidadãos. Tal sujeito convive num espaço descentralizado do polo 

de emissão, conectado através dos seus diversos dispositivos tecnológicos, integrado 

às novas redes e mídias, onde todos tem participação ativa.   

A última pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística,  

IBGE (2011), em 146 mil domicílios brasileiros, verificou que do ano 2005 a 2011 o 

percentual de cidadãos que acessam a Internet subiu 25,6 pontos percentuais. Em 

relação ao uso de aparelhos celulares o número subiu de 36,6% em 2005 para 69,1% 

em 2011. Além disso, 95,1% dos entrevistados que frequentam o ensino superior 

utilizam a Internet com frequência. Esses números certamente tendem a aumentar 

como também o uso dessas tecnologias no contexto da educação.   

Segundo a Organização das Nações Unidas para a Educação a Ciência e a 

Cultura - UNESCO (2012), o uso das tecnologias móveis em sala amplia o alcance e a 

equidade da educação, melhora a educação em áreas de conflito ou que sofre com 
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desgastes naturais, assiste alunos com deficiência, otimiza o tempo, permite que se 

aprenda em qualquer hora e lugar, constrói novas comunidades de aprendizado e dá 

suporte a aprendizagem presencial. Hoje as tecnologias móveis são muito mais 

comuns, mesmo em áreas onde escola, livros e computadores são raros. 

Diante desse contexto, a primeira motivação para o desenvolvimento desta 

pesquisa surge da reflexão sobre como a cultura digital têm influenciado os 

processos de ensino aprendizagem.  

Como produto inicial tivemos o artigo “e-Learning via Dispositivos Móveis no 

Brasil: Estado da Arte e Desafios à Luz do Acesso Participativo e Universal do 

Cidadão Brasileiro ao Conhecimento” no I Workshop de Desafios da Computação 

Aplicada à Educação do XXXII Congresso da Sociedade Brasileira da Computação 

[Fernandes et al, 2012].  Nesse artigo, foram explorados a temática do e-Learning 

mediada por dispositivos móveis com foco no contexto brasileiro. Como 

contribuições destacaram-se o levantamento do estado da arte e a apresentação de 

uma discussão ampla de vários desafios computacionais acerca desse tema sob a 

perspectiva do Desafio número 4 (Acesso participativo de universal do cidadão 

brasileiro ao conhecimento) da Sociedade Brasileira de Computação. 

Percebe-se que as pesquisas realizadas na área da educação à distância têm 

ganhado desenvolvimento e destaque, sobretudo para atender as atividades 

decorrentes das necessidades de professores e alunos. A presença dos ambientes 

virtuais de aprendizagem na educação e o avanço das tecnologias para 

desenvolvimento de aplicativos móveis têm motivado essas pesquisas com o intuito 

de permitir o acesso a esses ambientes através dos dispositivos móveis. Porém, 

percebe-se que os trabalhos relacionados, apresentados no capítulo 5 desta 

dissertação, pouco abordam a integração entre aplicativos móveis e ambientes 

virtuais de aprendizagem. 

Segundo o Ministério da Educação e Cultura – MEC (2013), com base nos 

dados cadastrados em 2013, o Brasil possui 2360 cursos de graduação a distância que 

utilizam diversos AVA como ferramenta de ensino. Algumas delas utilizando mais 

de um ambiente. Dentre eles podemos considerar o Moodle como denominador 
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comum dessas Instituições.  Embora sejam muitos os AVA existentes, a maioria 

dispõe dos mesmos recursos. Porém, para acessá-los a partir dos dispositivos móveis 

os usuários encontram entre várias dificuldades, as incompatibilidades e ainda a 

indisponibilidade de mecanismo de integração.  

Como segundo produto da pesquisa realizada pelo grupo e com o objetivo de 

estudar os conceitos, as características e as aplicações de m-learning apresentamos o 

artigo “Question Mobile: Ampliando Estratégias de Avaliação da Aprendizagem por 

Meio de Dispositivos Móveis” no Congresso Brasileiro de Informática na Educação, 

em 2012. O artigo apresenta uma aplicação que acessa os AVA por meio de 

dispositivos móveis, o Question Mobile. O objetivo do Question Móbile é permitir que 

atividades avaliativas por meio desses aparelhos sejam integrados aos AVA que 

possuem atividades de questionários [Fernandes et al, 2012]. 

A combinação de um ambiente virtual de aprendizagem com a mobilidade 

oferecida por um aplicativo móvel aumenta o processo de cooperação e interação 

entre os seus usuários.  Porém, integrar aplicações distintas implica normalmente na 

alteração dos seus códigos fontes. No contexto da EaD não é diferente. Os AVA 

foram concebidos com arquiteturas próprias que diferem, muitas vezes, uma das 

outras. Assim uma proposta de solução de comunicação entre os diferentes AVA e os 

aplicativos móveis é a motivação principal para o desenvolvimento desta dissertação.  

 

1.2 Proposta 

 

Este trabalho apresenta um modelo de interoperabilidade entre dispositivos 

móveis e ambientes virtuais de aprendizagem, utilizando técnicas computacionais, 

de engenharia e arquitetura de software que proporcione a comunicação entre um 

aplicativo móvel e os AVA, formando um ambiente de m-learning. 

Para que seja possível testar o modelo de interoperabilidade proposto 

utilizaremos um protótipo de aplicativo móvel voltado para área de avaliação da 

aprendizagem (Question Mobile) que se comunicará com um banco de dados que 



 

19 

 

armazena informações de questionários. Este banco de dados representa nesta 

dissertação uma instância de um AVA.  

Apesar de termos presenciado o uso cada vez mais frequente de AVA e o 

avanço crescente dos dispositivos móveis, pouco se percebe sobre iniciativas que 

integram essas tecnologias. Na pesquisa realizada por Fernandes et al (2012), 

nenhuma das iniciativas apresentaram eficiência na interoperabilidade entre 

aplicações móveis com diferentes AVA, a maioria dos trabalhos abordam aspectos 

experimentais e de pesquisa.  

Nossa intenção com este trabalho não é apresentar todos os recursos e 

modelos utilizados para promover a interoperabilidade entre dispositivos móveis e 

AVA, uma vez que, outros poderão surgir com os avanços tecnológicos. O objetivo 

do trabalho é oferecer uma proposta de solução de comunicação entre estes sistemas, 

que venha a favorecer o processo ensino e aprendizagem à distância.  

Como contribuição para o cenário educacional, esta proposta vem se 

configurar em mais uma possibilidade de interação entre professor e aluno. O caráter 

não presencial rompe possíveis “barreiras geográficas”, quando permite que o aluno 

acesse ambientes virtuais em qualquer lugar e tempo e que o professor acompanhe 

seus os avanços e dificuldades. 

 

1.3 Objetivos 

 

O objetivo geral deste trabalho é apresentar um modelo de interoperabilidade 

entre dispositivos móveis e ambientes virtuais de aprendizagem, utilizando técnicas 

computacionais, de engenharia e arquitetura de software que proporcione a 

comunicação entre uma aplicação mobile (Question Mobile) e os AVA.  

Para alcançar o objetivo principal acima temos os seguintes objetivos 

específicos: 

 Fazer um levantamento dos principais aplicativos móveis voltados para 

EaD que permitam acessar diferentes AVA; 
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 Fazer um levantamento sobre as principais tecnologias utilizadas para 

promover a interoperabilidade entre sistemas; 

 Desenvolver um modelo padrão que permita a interoperabilidade entre 

um aplicativo móvel e os AVA;  

 Definir e implementar um banco de dados que armazena informações 

de questionários, representando uma instância de um AVA. 

 Implementar os serviços de comunicação de dados entre um aplicativo 

móvel e um AVA definido nesta dissertação; 

 Realizar uma avaliação do modelo arquitetural proposto através de sua 

aplicação envolvendo um grupo de voluntários. 

 

1.4 Metodologia 

 

Esta pesquisa tem caráter exploratório-descritivo-bibliográfico e qualitativo. 

Segundo Gil (2005) as pesquisas exploratórias têm por objetivo explicar e 

proporcionar uma maior compreensão sobre um determinado assunto. Nesse tipo de 

pesquisa, o pesquisador procura um maior conhecimento sobre o tema em estudo. A 

pesquisa descritiva objetiva expor características de determinada população ou 

objeto de estudo. Já a pesquisa bibliográfica busca recuperar o conhecimento 

acumulado sobre um problema. Este trabalho trata de uma pesquisa que explora o 

uso dos aplicativos móveis (APP) na EaD, especificamente o uso dos recursos dos 

AVA por meio de dispositivos móveis. Para isso, foi realizado um levantamento 

bibliográfico em busca de fundamentação teoria, iniciativas que propõem a 

interoperabilidade entre dispositivos móveis e AVA e trabalhos correlatos. Além 

disso, foi realizado um estudo sobre as principais tecnologias que permitam a 

interoperabilidade entre sistemas aplicados aos ambientes de m-leraning. Após 

definição e documentação do modelo de interoperabilidade foram implementados os 

serviços necessários para comunicação efetiva entre os sistemas. Por fim, avaliou-se o 

modelo proposto através do uso do Question Mobile integrado a uma instância de um 
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AVA. O universo da pesquisa para aplicação do modelo são os cursos de graduação 

promovidos pela UFRN.  

A pesquisa classifica-se, ainda, qualitativa uma vez que não utiliza artefatos 

estatísticos no processo de análise. Assim, utilizou-se o questionário 

semiestruturado, como método de investigação qualitativa com enfoque indutivo 

para análise dos dados e descritivo para apresentação dos resultados da avaliação 

dos aplicativos pesquisados nos trabalhos correlatos. Os dados coletados foram 

obtidos através da aplicação de questionário e através das informações 

disponibilizadas pelos fabricantes dos APP. Da mesma forma procedeu-se a 

avaliação da proposta do modelo que será apresentada no capítulo 4.  

A proposta do modelo arquitetural que permita a interoperabilidade entre o 

Question Mobile e os AVA foi elaborada com base no levantamento bibliográfico 

realizado sobre as principais tecnologias utilizadas com esta finalidade. 

 

1.5 Organização do trabalho 

 

Este trabalho está organizado em 6 capítulos, sendo que o capítulo 2 apresenta 

a fundamentação teórica sobre a educação a distância, ambientes virtuais de 

aprendizagem, aspectos da mobilidade na educação a distância e as tecnologias 

utilizadas para promover a interoperabilidade entre sistemas. O capítulo 3 apresenta 

o modelo de interoperabilidade entre APP e AVA proposto por esta dissertação. Já 

no capítulo 4 é apresentada a aplicação do modelo proposto num ambiente de 

aprendizagem aqui definido. No capítulo 5, são apresentados os trabalhos 

relacionados que contribuíram para realização dessa dissertação. No capítulo 6, são 

apresentadas as contribuições, dificuldades, discussões e trabalhos futuros. 

Finalmente os apêndices apresentam a modelagem do protótipo Question Mobile, os 

formulários utilizados na pesquisa e a biblioteca do modelo de interoperabilidade. 
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2 Fundamentação Teórica 
 

O estudo realizado para elaboração dessa dissertação de mestrado engloba um 

grupo de assuntos ligados à tecnologia da informação e informática na educação, 

obrigando uma pesquisa sobre temas que possuem uma relação intrínseca com o 

desenvolvimento do modelo de interoperabilidade proposto. A finalidade deste 

capítulo é dar ao leitor uma visão geral acerca dos conceitos utilizados no 

desenvolvimento desta pesquisa. São abordados assuntos relacionados a EaD, 

ambientes virtuais de aprendizagem,  aspectos da mobilidade na EaD e as 

tecnologias utilizadas para promover a interoperabilidade entre sistemas. 

 

2.1 Educação a distância - EaD 

 

Existem definições diferentes para EaD. Estes conceitos distinguem se é ensino 

a distância, educação a distância ou aprendizagem a distância.  

Para Belloni (2001), educação a distância abrange várias formas de estudo, 

onde os alunos não estão sob a supervisão contínua e imediata do professor nem nos 

mesmos lugares, mas que tiram proveito do planejamento, da orientação e do ensino 

oferecidos por uma organização de ensino que faz esta mediação. 

Segundo Laudon e Laudon (2004), EaD é uma maneira que os indivíduos têm 

de ensinar e aprender e em localidades distintas. Mesmo que a EaD possa ser 

realizada através de material impresso, cada vez mais está se baseando em tecnologia 

da informação, incluindo videoconferência, televisão, multimídia interativa, e 

também pela WEB.  Seguindo este mesmo raciocínio o Brasil-DEC(2014), define a 

EaD como uma modalidade educacional em que o meio de ensino e aprendizagem 

ocorre com o uso de tecnologias de informação e comunicação (TIC). É o que também 

trata o Decreto 5.622, de 19 de dezembro de 2005, que regulamenta o art. 80 da Lei 

9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 
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nacional, que conceitua a EaD como uma modalidade educacional onde a 

intervenção didático pedagógica no ensino e aprendizagem ocorre com o uso de TIC, 

possibilitando que discentes e docentes realizem suas atividades educativas em 

locais e/ou tempos diversos [Brasil, 2005] 

Belloni (2001) também define que educação a distância é um tipo de educação 

onde não existe o contato face a face entre aluno e professor, e é baseada em 

procedimentos que permitem estabelecer os processos de ensino e aprendizagem 

mesmo com esta barreira e também permite um alto grau de aprendizagem 

individualizada. Acrescenta que a maioria dos conceitos de EaD sinaliza o ponto da 

distância, a separação do espaço entre professor e aluno como mais relevante e 

deixam de lado outra característica do EaD, a separação no tempo entre professor e 

aluno, que também ocorre. A distância entre aluno e professor permite que este 

estude em casa, no trabalho, na praia sem a necessidade de ir à instituição de ensino, 

caracterizando uma grande flexibilidade para o aluno. Quando se trata de tempo, o 

estudante é livre para organizar seus horários de estudo, entretanto existe pouca 

flexibilidade e uma rigidez quanto aos prazos para executar as atividades, gerando 

um elemento de controle por parte do professor com os alunos. 

Cavalcanti Júnior e Ferraz (2013) também afirmam que a EaD enfatiza a 

separação física entre o professor e o aluno, onde com o uso da tecnologia se faz 

presente o contato entre eles. Em relação a característica de flexibilidade de tempo, os 

autores direcionam a EaD para o publico mais adulto, onde é mais raro ter tempo 

para frequentar os ambientes presenciais e há mais maturidade para organizar seus 

horários. Para o autor, a EaD está relacionada em aspectos de aprendizagem e não de 

ensino. 

Nessa perspectiva, a EaD pode ser entendida como uma gama de métodos em 

que o processo de ensino é feito separado do processo de aprendizagem e que a 

comunicação entre o professor e o aluno é facilitada por algum dispositivo, seja ele 

impresso, eletrônico, mecânico ou outro. Os professores e alunos estão separados no 

espaço e no tempo e a tecnologia é utilizada para prover a comunicação entre os 

atores do processo de aprendizagem. 



 

24 

 

Porém, essa transição do presencial para o não presencial não é uma tarefa 

fácil. Elia & Sampaio (2001) propõem que um bom professor de cursos a distância 

tem que ser, antes de tudo, um bom professor de sala de aula. Pois, para os autores, a 

modalidade EaD nada mais seria do que um prolongamento do ensino presencial 

que o bom professor já desempenha bem. Entretanto, isto só acontece se 

devidamente instrumentalizado com linguagens e tecnologias educacionais 

adequadas a um ambiente de ensino-aprendizagem que requer que essas tecnologias 

sejam diferenciadas daquelas que vêm sendo usadas em sala de aula. Esses recursos 

tecnológicos possibilitam a criação de ambientes virtuais de aprendizagem – AVA, 

onde professores e alunos interagem e propõem experiências em EaD. Na próxima 

sessão apresentamos o conceito e exemplos de ambientes virtuais de aprendizagem 

utilizados no Brasil. 

 

2.2 Ambientes virtuais de aprendizagem - AVA 

 

O advento das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) trouxe novas 

perspectivas em relação à forma e ao alcance da Educação a Distância (EaD). No 

Brasil, a EaD parece ser um caminho sem volta. Alonso (2010), com base nos dados 

do Anuário Brasileiro Estatístico de EaD, afirma que em 2008 mais de 2,5 milhões de 

brasileiros realizavam cursos na modalidade à distância. Deste total, 79% cursavam 

uma graduação ou uma pós-graduação lato-sensu à distância. Neste contexto, 

diversos Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) tem surgido nos últimos anos 

com a proposta de mediar a educação a distância em diferentes níveis educacionais. 

Segundo Valentini e Soares (2001), um AVA é um ambiente que propicia interação, 

cooperação, análise, interpretação e observação, que constituem a construção de 

novos conhecimentos. 

Os AVA são tecnologias integradoras e abrangentes capazes de organizar e 

definir um ponto focal para os processos educacionais mediados por computador, 

apoiar os professores e promover o engajamento dos alunos. Este tipo de ambiente 
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praticamente não impõe restrições de tempo ou de espaço em seu modus operandi. 

Alunos e professores podem acessar o ambiente a qualquer hora e lugar. Ferramentas 

disponíveis nesse tipo de ambiente permitem a comunicação entre os alunos e 

professores, ou entre os próprios alunos, de forma quase imediata. A interação dos 

alunos com o ambiente e com os conteúdos disponíveis no ambiente torna-se 

fundamental para que os alunos possam organizar suas ideias, compartilhar seus 

conhecimentos tornando-se sujeitos autônomos de sua aprendizagem [Penteado, 

2013]. 

Para Fernandes et al. (2012) a literatura identifica que a educação a distância 

no Brasil dos dias atuais é mediado em geral, nas Universidades públicas e privadas, 

assim como, em instituições de ensino de outros segmentos da Educação, pelos 

seguintes AVA: Amadeus, AulaNet, Moodle, Sakai, Solar e TelEduc. Esses ambientes 

são, sucintamente, descritos a seguir: 

Amadeus: Software livre que vem sendo desenvolvido em linguagem Java na 

UFPE desde 2003. Permite acompanhar a construção do conhecimento dos alunos 

através das suas ferramentas de armazenamento, comunicação, distribuição e 

gerenciamento de conteúdos. É dividido em módulos: cadastro (usuários/cursos); 

gestão de conteúdo (cursos); e avaliação (alunos). Permite a incorporação contínua de 

novos recursos e o uso de diversas mídias, tal como vídeos; também é integrado ao 

sistema brasileiro de TV digital; 

AulaNet: Ambiente de aprendizagem fundamentado na comunicação, 

coordenação e cooperação cujo desenvolvimento vem sendo realizado desde 1997 na 

PUC-Rio. Os serviços do ambiente são distribuídos partindo do princípio que para 

aprender de maneira cooperativa o aluno deve comunicar-se, compartilhar ideias e 

se coordenar estando em sintonia com os outros participantes do grupo. Neste AVA 

o docente pode atuar como coordenador, conteudista e mediador dos cursos sendo 

responsável por, respectivamente, estruturar o curso, produzir e inserir os materiais 

didáticos, e motivar e avaliar os alunos (facilitador do grupo); 

Moodle: Software livre desenvolvido em 1999 na Universidade de Perth 

(Austrália), compreendendo um sistema em PHP de administração simplificado de 
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atividades educacionais destinado à criação de comunidades online voltado para 

apoiar a aprendizagem colaborativa. É um projeto de desenvolvimento colaborativo 

e contínuo pensado para apoiar o construtivismo social-educacional. Encontra-se 

disponível em diversos idiomas, inclusive em português, sendo utilizado em 215 

países do mundo. O Brasil é o terceiro país do mundo que mais utiliza este AVA. 

Permite ser enriquecido com outras funcionalidades desenvolvidas a partir das 

necessidades específicas dos seus usuários, pois a plataforma é totalmente 

configurável; 

Sakai: Iniciativa internacional que vem sendo desenvolvida, desde 2004, em 

Java. Foi projetado para ser escalável, confiável, interoperável, extensível e é 

orientado a serviços. É dividido em dois produtos: Sakai OAE (plataforma open-

source que promove a colaboração e o compartilhamento entre usuários e a 

interoperabilidade entre sistemas) e Sakai CLE (sistema de gerenciamento de cursos). 

Conta com ferramentas de comunicação, colaboração, avaliação, disponibilização de 

conteúdos, administração e organização. O Brasil possui alguns parceiros 

institucionais ligados ao projeto Sakai como, por exemplo, o projeto Tidia da 

FAPESP. O projeto Tidia usou o núcleo do Sakai para desenvolver seu ambiente 

colaborativo: o Tidia-Ae; 

Solar: O ambiente desenvolvido na UFC emprega tecnologias basilares da 

WEB aliado a aplicações ASP e Java. Apoia-se na interação entre os participantes, 

sendo uma ferramenta distribuída e de código aberto. A principal característica do 

Solar refere-se à usabilidade, pois seu projeto de interface permite rápida 

navegabilidade e acesso aos conteúdos disponíveis. O ambiente é apoiado numa 

filosofia de interação e não de controle, orientado aos alunos e professores; 

TelEduc: Software livre desenvolvido na UNICAMP que permite a criação, 

participação e administração de cursos tendo como princípio a construção 

contextualizada do conhecimento através da resolução de problemas. Permite 

comunicação entre seus usuários através de diversas ferramentas, destacando-se pela 

facilidade e flexibilidade no uso dessas funcionalidades. O diferencial do TelEduc 

está na dialética subliminar a concepção do ambiente que se baseia no entendimento 
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de que as inovações computacionais demandam novas reflexões pedagógicas e, por 

outro lado, necessidades decorrentes de experiências práticas com alunos implicam 

novos desafios computacionais. 

Com o objetivo de gerenciar as operações acadêmicas da UFRN, a 

Superintendência de Informática desenvolveu o SIGAA: Sistema Integrado de Gestão 

de Atividades Acadêmicas. Através desse sistema o aluno tem acesso a todos os 

recursos e a todas as informações da sua vida acadêmica na UFRN. Não podemos 

classifica-lo exclusivamente como AVA, porém é possível acessar o conteúdo das 

disciplinas, ler e postar mensagens, participar de fóruns, chat e realizar atividades, 

entre elas questionários, através do seu módulo Turma Virtual. 

Segundo Penteado et al (2013), 98% das instituições públicas de ensino 

superior utilizam o AVA Moodle, tornando-o quase que exclusivo. Porém, algumas 

delas fazem uso de mais de um ambiente diversificando ainda mais os recursos e 

possibilidades entre eles. 

 

2.3 Aspectos da mobilidade na educação a distância 

 

Perrenoud (2000) define as dez novas competências para ensinar, entre elas a 

competência oito (“Utilizar novas tecnologias”) que propõe o uso da Tecnologia da 

Informação e Comunicação (TIC) em prol do ensino. De fato, as TIC têm contribuído 

para transformação na maneira de estudar, ensinar, comunicar, trabalhar e de pensar. 

Soma-se a isso o advento da mobilidade tecnológica e da Internet que trouxeram a 

possibilidade de ensinar e aprender independentemente do espaço, seja físico ou 

temporal. 

O uso de dispositivos móveis amplia as possibilidades de ensino sem limites 

geográficos e temporais. Essa prática chamada de mobile learning (m-learning) 

possibilita o acesso a informações e a interação professor aluno através das 

tecnologias mobile. Para Bowker (2000) e Koschembahr (2005) o m-Learning é 

definido como processos de aprendizagem que ocorrem, necessariamente apoiados 
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pelo uso de tecnologias de informação móveis e que têm como característica 

fundamental a mobilidade de atores humanos, que podem estar 

fisicamente/geograficamente distante de outros atores e também de espaços físicos 

formais de educação, tais como salas de aula, salas de treinamento ou local de 

trabalho.  

O m-learning é caracterizado pela  sua  capacidade de proporcionar  forte  

interação  entre os alunos e professores,  possibilitando  a  contribuição,  participação  

e  acesso  ao  ambiente  de aprendizagem por meio de quaisquer dispositivos móveis 

a qualquer momento em qualquer  lugar. Tais dispositivos utilizados nesta interação, 

por si só ou em combinação com outras tecnologias da informação e da comunicação, 

permitem uma aprendizagem desdobrada em vários formatos, assim como,  apoia  

objetivos  educacionais,  administrativos  ou  de  gestão  [Freitas  e  Barbosa,  2012]. 

Georgieva, Smrikarov e Georgiev (2011) afirmam que o m-learning é uma nova 

tendência no desenvolvimento do e-learning, na qual os dispositivos móveis auxiliam 

os estudantes no acesso aos materiais educativos em qualquer hora e lugar. Este 

aspeto é importante para as Instituições de Ensino, porque professores e alunos 

chegam a suas salas de aula com esses dispositivos móveis, portáteis e conectados à 

Internet, à mão.  

O m-learning auxilia na aprendizagem fora da sala de aula, tornando a 

educação uma atividade integrada com a vida e o trabalho, facilitando o processo de 

aprendizagem [KukulskaHulme, 2010]. 

Devido à evolução dos dispositivos móveis, sua versatilidade e mobilidade, 

aplicações que eram conhecidas apenas em ambientes desktop, passaram a ser 

disponibilizadas neste novo tipo de plataforma. Como vantagens, o m-Learning 

possibilita o acesso às informações através de um dispositivo fácil de transportar e de 

fácil uso, ou seja, estão permanentemente acessíveis aos utilizadores. 

Contudo, Silva et al. (2011) destaca a importância de adequar o conteúdo 

exibido nos dispositivos móveis. Esses aparelhos possuem restrições de hardware, 

como telas de tamanho reduzido, processamento e armazenamentos limitados e 

baixa autonomia de bateria. Entretanto, a experiência de uso das interfaces de m-
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Learning não deve ser influenciada por essas limitações. Além disso, segundo Filippo 

et al. (2005), existe a limitação das redes sem fio, onde há uma dificuldade em manter 

a qualidade da conexão, devido às interferências e regiões de sombra que afetam a 

comunicação. Um dos grandes problemas seria sair da área de cobertura, porém em 

regiões urbanas essa limitação está desaparecendo, visto que a maioria dos locais 

possui redes sem fio.  

O uso das tecnologias  educacionais móveis  ainda  depende  de muitas  

variáveis  alheias  ao professor,  gestor  ou  escola,  mas  cabe  a  eles  transformar  em  

aprendizagem  eficaz  o  uso  destes recursos e às políticas públicas estimular a 

adoção de tecnologias diversificadas, oferecer resoluções técnicas e formação 

permanente dos educadores [Dannemann, 2013]. 

Em Fernandes et al. (2012) foi apresentado o estado da arte do e-Learning via 

dispositivos móveis. Com base nesse levantamento alguns desafios foram levantados 

tendo uma relação direta com a interação do usuário com as interfaces das aplicações 

de m-Learning. O desafio mais importante para este trabalho é o de definir estratégias 

que possibilitem a interoperabilidade entre ambientes de m-Learning  baseado em 

diferentes plataformas de AVA WEB. 

 

2.4 Tecnologias utilizadas para promover a interoperabilidade 

entre sistemas 

 

Nesta seção apresentamos as tecnologias ligadas ao desenvolvimento de 

Middlewares (MW) e WebServices (WS) como subsídio para elaboração desta 

dissertação.  
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2.4.1 Middleware 

Para Coulouris (2005) um middleware “é um termo aplicado a uma camada de 

software que fornece uma abstração da programação, assim como o mascaramento de 

heterogeneidade das redes, do hardware, de sistemas operacionais e linguagens de 

programação subjacentes”. Tal camada configura funções de identificação, autorização, 

autenticação, segurança, entre outras. O middleware implementa a comunicação e o 

compartilhamento de recursos e aplicativos distribuídos. 

Segundo Mahmoud (2004) “o papel do middleware em sistemas de informação será 

cada vez mais importante, especialmente em áreas tecnológicas emergentes, como a 

computação móvel onde a integração de aplicações e serviços a partir de redes sem fio se torna 

cada vez mais necessária devido a expansão da tecnologia”. 

Um middleware forma uma camada entre aplicações e plataformas distribuídas 

cuja finalidade é proporcionar um grau de transparência de distribuição. 

[Tanenbaum, 2007] 

 

2.4.2 Webservice 

 

Com o surgimento da comunicação através das redes de computadores e da 

necessidade de diferentes softwares se comunicarem entre si surgiu o conceito de 

Webservice (WS).  

Os WS permitem que sistemas desenvolvidos em várias linguagens, sendo 

executados em diversas plataformas, transmitam e recebam informações 

padronizadas entre si.  

Segundo Kalin (2009) Web Service é um tipo de aplicação para web distribuída, 

cujos componentes podem ser aplicados e executados em dispositivos distintos. 

Configura-se como um mecanismo de comunicação que permite a interoperabilidade 

entre sistemas. Para Kreger (2001) um WS descreve uma coleção de operações que 

são acessíveis pela rede através de mensagens XML (eXtensible Markup Language) 

padronizadas ou  através de  mensagens JSON (Javascript Object Notation) que 
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possibilitam a troca de mensagens, este último de forma mais leve. O uso de WS 

possibilita que aplicações desenvolvidas em plataformas e linguagens diversificadas 

troquem informações padronizadas permitindo a interação entre elas com rapidez, 

facilidade e baixo custo, conforme ilustrado na Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Um WS faz parte da arquitetura SOA (Service Oriented Architecture) que define 

padrões de desenvolvimento de software que fornecem ou consomem serviços entre 

aplicativos em uma rede.  

Para integrar uma aplicação cliente com um WS deve-se haver uma 

comunicação física e um protocolo de comunicação entre elas. Dessa forma, é 

possível  interpretar as mensagens enviadas e recebidas entre as partes. Os padrões 

atualmente definidos para troca dessas mensagens são REST (Representational State 

Transfer) e SOAP (Simple Object Access Protocol) que também especificam uma 

linguagem para descrição dos métodos disponibilizados pelo serviço WSDL (Web 

service Description Language) e o serviço de descoberta de WS UDDI (Universal 

Description, Discovery And Integration). 

Souza (2004) explica que os WS utilizam tecnologias que permitem que os 

serviços sejam disponibilizados pela WEB transportando e transformando dados 

Aplicação Cliente 

Internet 

Webservice 

XML 

Pedido 

Resposta 

 

Figura 1: Troca de informações entre uma aplicação cliente e um WebService. 
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entre aplicações com base em XML ou JSON. Nesse contexto, XML e JSON além de 

funcionar como um padrão para troca de mensagens também têm o papel de definir 

os serviços. Sua sintaxe especifica como os dados são representados e transmitidos.  

A WSDL é definida como uma linguagem padrão XML que descreve e publica 

os formatos e protocolos de um WS. Seus elementos contêm a descrição dos dados, 

das operações que podem ser realizadas com estes dados e informações sobre o 

protocolo de transporte que será utilizado. A WSDL é altamente flexível e extensível. 

Assim, se o remetente e o destinatário da mensagem puderem compartilhar e 

entender arquivos WSDL da mesma forma, então a interoperabilidade pode ser 

assegurada [Souza, 2004]. 

O UDDI consiste em uma especificação técnica para descrever, descobrir e 

integrar WS. É constituído de duas partes: uma especificação técnica para construir e 

distribuir WS, através das quais as informações são armazenadas em um formato 

XML específico e o UDDI Business Registry, que é uma implementação operacional 

completa da especificação UDDI. 

Como os dispositivos interagindo podem possuir características diferentes, 

tanto de software como linguagens de programação ou sistema operacional, como de 

hardware, é importante garantir que eles possam interagir utilizando um modelo de 

descrição dos dados que permita a interoperabilidade. Nesse sentido, alguns 

modelos de representação de dados já foram propostos para unificar a comunicação 

entre entidades distintas e distribuídas. Atualmente, uma abordagem que tem sido 

utilizada é o JSON que é uma linguagem leve de descrição de dados [JSON, 2014]. 

 

2.4.2.1 JSON - JavaScript Object Notation 

 

O Javascript Object Notation é uma notação que normalmente é usada para 

troca de informações entre sistemas. Sua sintaxe é de fácil escrita e compreensão por 

parte dos desenvolvedores, pois praticamente todas as linguagens de programações 

modernas apoiam sua estrutura de dados.  Suporta quatro tipos primários de dados: 
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string, number, boolean e null, como também as estruturas de objetos e vetores, 

conforme ilustrado na Figura 2. Além disso, os arquivos produzidos em JSON são de 

tamanhos bastante reduzidos facilitando o armazenamento e processamento.    

 

Figura 2: Estrutura de dados de um arquivo JSON.  

 

A simplicidade de implementação de WS com JSON tem sido uma alternativa 

ao XML principalmente em ambientes onde o tamanho do fluxo dos dados entre os 

sistemas é de supra importância para seu desempenho.  

 

2.4.2.2 REST - Representational State Transfer 

 

O protocolo SOAP é uma tecnologia viável e com um grande suporte entre as 

linguagens de programação atuais, porém sua robustez tem levado os 

desenvolvedores de WS utilizar como alternativa o estilo REST (Representational State 

Transfer).  

A especificação REST foi criada por Roy Fielding em sua dissertação de pós 

doutorado, no ano 2000. É um estilo híbrido, derivado de vários estilos arquiteturais 

baseados em rede.  
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Segundo Fielding (2000), um estilo arquitetural é um conjunto de regras que 

restringe os papéis/funcionalidades dos elementos arquiteturais e o grau de 

relacionamento entre esses elementos nas arquiteturas que aplicam esse estilo. 

Definir estilos de arquitetura de software é um recurso útil, pois permite nomear um 

conjunto de padrões, técnicas e regras de forma que seja fácil identificá-los, discutir 

melhoramentos e aplicá-los de forma efetiva no desenvolvimento de projetos de 

software. 

O estilo REST foi projetado de forma a utilizar ao máximo a arquitetura da 

Web existente, tirando o maior proveito possível dos protocolos e tecnologias que já 

estão em uso desde que foi criada.  

Um WS de estilo REST é formado por um conjunto de recursos que possuem 

identificadores únicos. Esses recursos possuem uma ou mais representações 

manipuladas por métodos e estão conectados através de hyperlinks. Os serviços 

baseados em REST são nomeados pelos desenvolvedores conforme o grau de 

aderência aos princípios da arquitetura.  

Os WS que implementam todas as diretrizes do estilo são chamados de 

Restful. Já os que implementam somente parte das diretrizes são chamados de 

Restlike. 

Os Restful são serviços que seguem o estilo arquitetural REST e que usam 

intensivamente os recursos disponíveis no protocolo HTTP (Hypertext Transfer 

Protocol). WS Restful manipulam recursos que são itens de informações acessíveis 

através de um Universal Resource Identifier (URI). Todo recurso possui uma ou mais 

representações formadas pelos dados e metadados que o descrevem [Fielding, 2000]. 

Os recursos são manipulados por meio de transferência de representações entre os 

dispositivos utilizando a interface uniforme do protocolo HTTP. Tal interface é 

composta pelos métodos get, post, put e delete. Dessa forma, WS Restful vinculam 

um método HTTP específico a cada operação de manipulação e um recurso [Weber, 

Parastatidis e Robinson, 2010]. Para o desenvolvimento de WS Restfull em Java pode 
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ser utilizado o framework open source Jersey2 que provê funcionalidades que 

simplificam a implementação dos serviços. 

 

2.4.2.3 Design Patterns  

 

Na engenharia de software um Design Patterns (padrão de projeto) é uma 

solução geral para problemas que normalmente ocorrem no design do software. 

Design Patterns não é um projeto finalizado que possa vir a ser transformado 

imediatamente em código, e sim uma descrição/modelo de como se deve resolver 

um determinado problema que pode ser usado em diversas situações. 

Segundo Marinescu (2002), Design Patterns (DP) é definido como uma solução 

desenvolvida utilizando boas práticas para um problema comum que ocorre várias 

vezes. Um DP documenta e explana um problema importante que pode ocorrer no 

projeto ou implementação de uma aplicação e então discute a melhor solução prática 

para o problema. 

Em termos práticos um DP visa a reutilização de projetos e arquiteturas de 

software auxiliando a escolher alternativas de projeto que tornam um sistema 

reutilizável acelerando o processo de desenvolvimento. Em termos de orientação a 

objetos, os DP identificam classes, instâncias, seus papéis, colaborações e a 

distribuição de responsabilidades. São, portanto, descrições de classes e objetos que 

se comunicam, implementados a fim de solucionar um problema comum em um 

contexto específico.  

Para ocorrer uma transferência de informação representada através de uma 

estrutura orientada a objetos entre sistemas ou subsistemas é necessário haver uma 

forma representativa dessa informação a ser compartilhada. Para este propósito 

utiliza-se o DP Data Transfer Object (DTO). 

                                                           
 

2
 https://jersey.java.net, acessado em 10 de maio de 2014. 

https://jersey.java.net/
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DTO é um padrão de projeto muito utilizado para simplificar e padronizar o 

processo de transferência dos dados que ocorrem no request e response dos WS. 

Segundo Astolfi e Cabrini  (2012) o padrão DTO é normalmente utilizado para 

transportar propriedades de entidades. A ideia é criar objetos que sejam espelhos de 

entidades reais do modelo mantendo apenas as informações essenciais. 

As classes que formam a camada DTO contêm os dados relacionados, porém 

não possuem regras de negócio. Essas classes definem como é a estrutura dos dados 

transferidos e, geralmente, representam as classes de domínio em sua forma 

simplificada para serem enviadas.  

A utilização desse padrão garante a robustez entre as aplicações cliente e 

servidor pois sempre há ciência por ambas as partes da estrutura e conteúdo dos 

dados trafegados. 

 

2.5 Considerações Finais 

 

Neste capítulo foram abordados alguns conceitos necessários para a 

fundamentação teórica desta dissertação. A educação a distância, os ambientes 

virtuais de aprendizagem e os aspectos relacionados à mobilidade proporcionada 

pelo uso dos dispositivos móveis foram apresentados como áreas fundamentais para 

o desenvolvimento deste trabalho. Além disso, foram observadas as principais 

tecnologias utilizadas para promover a interoperabilidade entre sistemas. Neste caso, 

percebe-se que o uso de webservices é essencial para viabilizar a comunicação entre 

os sistemas e que o JSON atualmente é o padrão para troca de dados mais viável para 

utilização pelos dispositivos móveis, devido a simplicidade de implementação e o 

baixo custo operacional sobre a utilização dos recursos computacionais. O Capítulo a 

seguir apresenta o modelo de interoperabilidade entre dispositivos móveis e 

ambientes virtuais de aprendizagem fazendo uso das tecnologias e conceitos aqui 

estudados.  
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3 Modelo de interoperabilidade entre APP e 

AVA 
 

No capítulo anterior foram apresentados aspectos relacionados à educação a 

distância, aspectos da sua mobilidade, ambientes virtuais de aprendizagem e 

tecnologias utilizadas para promover a interoperabilidade entre sistemas. Neste 

capítulo, será descrito um modelo que promove a integração de uma aplicação no 

domínio da educação à distância, executada através dos dispositivos móveis, cujo 

requisito envolve a modelagem de um aplicativo voltado para uso de questionários 

(Question Mobile) com um banco de dados que contém dados relativos à 

questionários representando uma instancia de um AVA, conforme ilustrado na 

figura 3. 

 

 

 

 

 

Figura 3: Modelo de interoperabilidade. 
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3.1. Requisitos para o desenvolvimento da proposta 

 

O objetivo deste trabalho é apresentar um modelo de interoperabilidade entre 

dispositivos móveis e ambientes virtuais de aprendizagem que proporcione a 

comunicação entre uma aplicação móvel e os AVA. Nesse sentido, fez-se necessário 

desenvolver um banco de dados com informações de questionários que representa 

uma instância de um AVA, aqui definido como AVA Simulado e implementar um 

protótipo de aplicativo móvel (APP), chamado Question Mobile (QM), que utiliza os 

recursos de questionários do AVA, para que possamos testar o modelo de 

interoperabilidade proposto. O desenvolvimento dessas duas aplicações foi realizado 

pelo grupo de pesquisa, especificamente pelos alunos colaboradores do projeto. 

O QM é um protótipo de aplicativo para dispositivos móveis voltado para a 

EaD. A aplicação funciona na plataforma Android, que segundo o Google (2012) é o 

sistema operacional que possui o maior número de ativações em celulares e tablets no 

mundo.  No Brasil 28% dos celulares ativos utilizam o Android enquanto que seu 

principal concorrente, o iOS, é utilizado em 10% dos aparelhos. A aplicação permite 

que o aluno acesse qualquer AVA e realize atividades avaliativas do tipo 

questionário.  

A escolha por desenvolvermos  uma aplicação no campo da avaliação deu-se 

pelo entendimento que esta é uma etapa essencial no processo de ensino e 

aprendizagem. Segundo Moreto (2002), a finalidade tanto do ensino como da 

avaliação da aprendizagem é criar condições para o desenvolvimento de 

competências do aluno. Espera-se que o aplicativo possa contribuir para verificação 

da aprendizagem e possa favorecer a autonomia do aluno no gerenciamento da 

aquisição de conhecimento.  O aluno terá um instrumento onde ele testará seus 

conhecimentos, a partir dos seus resultados, identificará suas dificuldades e em 

tempo terá a possibilidade de investir no avanço da sua aprendizagem. 

O primeiro passo na direção de avaliar os alunos com o Question Mobile é 

realizado pelo professor que cria as atividades avaliativas a partir do ambiente do 
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próprio AVA e disponibiliza o acesso através do aplicativo QM, que deve estar 

instalado no dispositivo do aluno. O professor cadastra as perguntas e respostas no 

banco de questões e configura a avaliação para ser respondida. O QM permite ao 

aluno responder as avaliações, acessar as avaliações já realizadas ou que estejam 

ainda pendentes e já foram expiradas. O aluno pode responder pelo aplicativo 

através do seu dispositivo móvel ou pelo ambiente convencional através do seu 

computador. 

Para que o aluno tenha acesso ao sistema é necessário cadastrar a URL 

(Uniform Resourse Locator) do AVA ao qual está vinculado e preencher os dados de 

conexão, conforme demostrado na Figura 4. 

 

 

Figura 4:Tela de login do aplicativo. 

 

 Após a autenticação do usuário, o sistema mostra uma listagem das 

avaliações disponíveis: novas (azul), não concluídas (amarelo), concluídas e enviadas 

(verdes), concluídas e não enviadas (laranja) e expiradas (vermelho). O sistema busca 

as avaliações disponíveis em todas as disciplinas ou cursos em que o aluno está 

inscrito e constrói uma listagem única. A figura 5 apresenta a tela da listagem das 

avaliações disponíveis. 
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Figura 5:Tela da listagem dos questionários. 

 

Após escolher uma avaliação e ler as orientações do professor o aluno pode 

responder as perguntas do questionário. Nesta versão da aplicação as perguntas são 

do tipo objetiva de múltipla escolha. Isso  devido a algumas limitações dos 

smartphones, por exemplo, tamanho reduzido das telas e diferentes modelos de 

teclados. O sistema apresenta uma pergunta por vez onde o aluno pode respondê-la, 

confirmar sua resposta ou passar para próxima questão. Após apresentadas todas as 

questões, o sistema mostra as que ainda não foram respondidas. Esse processo é feito 

até que as perguntas do questionário sejam todas devidamente respondidas. A figura 

6 ilustra e um exemplo de questão. 
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Figura 6: Tela de exemplo de questão. 

 

Ao concluir a avaliação, o sistema verifica se existe conexão com a Internet, 

caso encontre, envia os dados do questionário para a base de dados do AVA. Caso 

contrário, o usuário é informado que a avaliação não foi enviada. Nesse caso, o 

mesmo deve enviar os dados na próxima vez que o dispositivo móvel estiver em 

uma área de conexão com a Internet. É importante destacar que o sistema armazena 

as respostas das avaliações na base de dados local do dispositivo móvel. As respostas 

somente são enviadas após a conclusão total da avaliação e seu envio para o AVA. A 

figura 7 mostra a tela de conclusão da avaliação. 
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Figura 7:Tela de confirmação da conclusão de uma avaliação. 

 

Ao finalizar e enviar a avaliação o QM apresenta ao aluno seu percentual de 

acertos, desde que o professor tenha configurado esta opção no momento da criação 

do questionário no AVA. Caso o professor não tenha optado pela divulgação dos 

resultados, o aluno somente visualiza seu desempenho após o prazo da avaliação ter 

expirado ou a opção de divulgar resultado tenha sido selecionada pelo professor. 

Esta função é visualizada na Figura 8. 

 

Figura 8:Telas de desempenho. 
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É possível, ainda, o aluno acessar suas avaliações concluídas e navegar pelas 

questões, inclusive visualizando as respostas corretas, desde que a mesma tenha sido 

expirada. Mesmo que o aluno não tenha respondido uma determinada avaliação, ele 

pode acessá-la para consulta, desde que esteja expirada, contudo seu desempenho 

não será computado nem enviado ao AVA. Por fim, é possível acessar o perfil do 

usuário, ler o manual de ajuda do sistema e sair do aplicativo a qualquer momento. 

Esta aplicação se diferencia das demais aplicações existentes, pois, além de 

permitir acesso à diferentes AVA que possuem recursos de questionários, envia as 

respostas para o próprio AVA, permitindo ao professor avaliar o desempenho dos 

alunos. Também é possível fazer o download da avaliação no aparelho, respondê-la 

offline e enviar as respostas para o AVA quando tiver uma rede disponível para 

acesso. Para fins de aprofundamento no aplicativo Question Mobile disponibilizamos 

alguns artefatos da modelagem no Anexo 1. 

Também como requisito para desenvolvimento deste trabalho foi concebida 

uma instância de um AVA, aqui denominado AVA Simulado. Este ambiente é 

formado por um banco de dados projetado no PostgreSql que contém as tabelas e os 

dados que simulam um curso com alunos matriculados, bem como questionários e 

questões cadastradas.  

Além disso, foram implementados os serviços necessários para troca de 

informações com o QM, baseado no padrão aqui documentado. O AVA Simulado 

está hospedado no servidor do projeto disponibilizado pelo IMD através da URL 

desenvolvimento.imd.ufrn.br. 

 

3.2. Construção do modelo arquitetural 

 

Esta sessão se destina a definir e estabelecer as bases para o intercâmbio de 

informações e conteúdos entre os diversos ambientes virtuais de aprendizagem e 

dispositivos móveis, além de servir de base para a implementação das 

funcionalidades pertinentes no âmbito do sistema Question Mobile. São apresentadas 
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as estratégias de integração e comunicação, os serviços e objetos de comunicação, 

bem como a documentação da biblioteca do modelo proposto.  

 

3.2.1. Integração entre o Question Mobile e o AVA Simulado 

 

Visando atender ao requisito de que o QM se conectará aos AVA, 

apresentamos um esquema de comunicação ilustrado na Figura 10.  

 

 

Figura 9: Diagrama de comunicação. 
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Para a realização do experimento utilizamos um ambiente AVA Simulado, 

descrito anteriormente. O QM pode ser executado em um Smartphone que possui o 

Sistema Operacional Android da Google. O banco de dados do QM é interno, usando 

SQLite para gerenciar suas tabelas. O Smartphone Android se comunica com o MW 

hospedado no servidor da UFRN utilizando a conexão internet do provedor do aluno 

ou através de uma internet Wi-fi local.  

 

3.2.2. Estratégia de comunicação 

 

A função de um middleware (MW) é estabelecer a comunicação entre aplicações 

que não se comunicam diretamente. Para o QM o uso de um MW é de fundamental 

importância, pois o torna flexível para novas possibilidades de comunicação com 

outras funcionalidades dos AVA, além da possibilidade de registrar o log de 

transações realizadas entre as partes e outras questões relacionadas à segurança. O 

MW foi desenvolvido baseado num padrão de interoperabilidade que permite a 

comunicação com diversos AVA.  A figura 10 representa a estratégia de comunicação 

que foi desenvolvida em duas etapas: 

 

 Entre o Question Mobile e o Middleware via Web Services; 

 Entre o Middleware e o AVA via Web Services distintos;  

 

Existem diversas tecnologias de WS no mercado atual: SOAP, Apache Axis, 

JSON, RESTFUL, entre outras. A escolha por utilizá-las deve levar em consideração 

aspectos como: restrição de uso com linguagens específicas, uso com aplicações 

multiplataforma, diferenciações nos tipos dos dados que podem ser transmitidos, 

uso em aplicações simples ou robustas, etc. Em comum, essas tecnologias oferecem a 

conexão via WS e transmissão de dados via XML e/ou JSON. 

Para a conexão mobile, já que o QM é uma aplicação Android escrita em Java, 

adotou-se o JSON (Java Script Object Notation). O JSON é um formato de interconexão 
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de dados utilizado em ambientes cliente-servidor que possibilita o desenvolvimento 

nas mais variadas linguagens como: Java, php, C/C++ e C#. O JSON atualmente vem 

sendo utilizado como linguagem padrão para comunicação entre sistemas nas mais 

diversas plataformas. A escolha dessa tecnologia possibilita no futuro o 

desenvolvimento de versões do QM para os sistemas operacionais iOS e Windows 

Phone. Além disso, a disponibilidade de bibliotecas e o desempenho proporcionado 

pela simplicidade da transmissão de dados utilizando JSON influenciaram na 

decisão por utilizá-lo. 

A interoperabilidade entre o QM e os AVA, conforme ilustrado na Figura 10,  

é realizado da seguinte forma:  

 

 O QM é executado no Smartphone do usuário;  

 O QM se conecta ao servidor do middleware através da URL cadastrada 

pelo usuário ou através do serviço de consulta ao middleware que 

fornecerá os AVA ao QM; 

 O middleware disponibiliza o módulo com o padrão de comunicação de 

dados necessários à conexão com os diversos AVA; 

 O middleware se conecta ao AVA selecionado pelo usuário. 

 

O AVA deve implementar os serviços baseados no padrão estabelecido pelo 

modelo de interoperabilidade para que o middleware consiga se conectar a ele e 

interagir com os questionários armazenados em seu banco de dados. 

Desta maneira, o QM apresenta uma estratégia de comunicação que é a 

utilização de WebServices padronizados pelo middleware. 

O middleware é executado no servidor do projeto instalado no IMD-UFRN. 

Este servidor é responsável por estabelecer a comunicação com os AVA que desejem 

utilizar o QM. A desvantagem é que recursos computacionais de um servidor serão 

alocados para o middleware do QM, porém  como vantagens teremos a flexibilidade, 

melhoria no desempenho e na confiabilidade, assim como a manutenibilidade e 

disponibilidade do serviço. 
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Por questões de padronização e garantia de comunicação, implementamos 

uma biblioteca para troca de dados entre o QM e os AVA. A biblioteca contém a 

descrição dos formatos de requisição e resposta de todos os serviços (tipo dos dados, 

campos obrigatórios, constantes, entre outros) e os métodos de validação dos dados. 

O middleware se responsabiliza por saber qual serviço será consumido baseado na 

escolha do usuário através do Question Mobile. 

O desenvolvimento de uma única aplicação Mobile que faz a conexão 

diretamente com os AVA traria o inconveniente de o usuário instalar novas versões 

do QM à medida que este fosse adaptado aos novos AVA. Além disso, a 

implementação e uso do MW desonera o consumo da bateria e o processamento do 

aparelho que esteja executando o QM, ampliando sua performance.  

 

3.2.3. Visão geral dos serviços 

 

Todos os serviços têm um só   parâmetro de entrada, representado pela seta 

para direita (    e um só   parâmetro de saída, representado pela seta para esquerda( 

  de tipos que encapsulam as informações necessárias para realizar as requisições e o 

resultado da operação. A tabela 1 representa os referidos parâmetros. 
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Tabela 1: Representação dos parâmetros de entrada e saída dos serviços 

 

O modelo de interoperabilidade propõe a implementação e uso de 6 serviços 

através dos quais será possível realizar diversas operações de troca de informações: 

 

 DoLogin: Operação destinada a realizar login no AVA, ou seja, criar 

uma sessão para que o usuário torne-se apto a realizar consultas e 

interagir com o ambiente. 

 SearchCourses: Operação destinada a realizar consultas dos cursos que o 

usuário esteja matriculado. 

 SearchClasses: Operação destinada a realizar consultas das disciplinas de 

um determinado curso. 

 SearchQuestionnaires: Operação destinada a realizar consultas dos 

questionários de uma ou mais disciplinas de um determinado curso. 

Seq Serviço Parâmetros 

1 DoLogin               

               

2 SearchCourses                

                

3 SearchClasses               

               

4 SearchQuestionnaires                       

                       

5 GetQuestionnaireContent                              

                              

6 SubmitQuestionnaire                             
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 GetQuestionnaireContent:  Operação para obter o teor do questionário. 

Ao obter as informações é contabilizada uma tentativa válida de 

resposta ao questionário. Na resposta é fornecido um número da sessão 

do questionário utilizado para operar sobre o mesmo. É através deste 

identificador que o AVA saberá quando foi iniciada a resolução do 

questionário calculando o tempo de expiração do mesmo. 

 SubmitQuestionnaire:  Realiza a submissão parcial ou total de um 

questionário para o AVA. 

 

3.2.4. Visão geral dos objetos de comunicação 

 

A definição dos elementos de comunicação – ou ob etos de comunicação – e   

determinante para o sucesso da interoperabilidade entre o QM e AVA. No modelo 

proposto, a opção se deu pelo uso de objetos no formato JSON (Java Script Object 

Notation), permitindo o intercâmbio de dados independentemente das 

implementações existentes, como já explicado anteriormente.  

Apresentamos a seguir, o nome e a descrição sucinta de cada objeto de 

comunicação definidos do modelo proposto. Esses objetos são as estruturas de dados 

que carregam as informações necessárias para consumir e responder um WS. 

 

 LoginRequest: Objeto destinado a realizar login do usuário no AVA. 

 LoginResponse: Objeto de resposta ao LoginRequest com os dados 

completos do usuário e o identificador da sessão para identificar o 

tempo de conexão do mesmo. 

 CourseRequest: Objeto destinado a requisitar os cursos em que o usuário 

esteja matriculado. 

 CourseResponse: Objeto de resposta ao CourseRequest com a lista do 

cursos encontrados. 
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 ClassRequest: Objeto destinado a requisitar as disciplinas dos cursos que 

o usuário esteja matriculado.   

 ClassResponse: Objeto de resposta ao ClassRequest com a lista de 

disciplinas. 

 QuestionnaireRequest: Objeto destinado a requisitar os questionários 

disponíveis. 

 QuestionnaireResponse: Objeto de resposta ao QuestionnaireRequest com a 

lista do questionários encontrados. 

 QuestionnarieContentRequest: Objeto destinado para requisitar o teor do 

questionário, criando um identificador da sessão do questionário para 

realizar as operações sobre o mesmo. 

 QuestionnaireContentResponse: Objeto de resposta ao 

QuestionnarieContentRequest com o teor do questionário e o identificador 

de sessão do mesmo. 

 SubmitQuestionnaireRequest: Objeto para enviar a resposta do 

questionário informando se deseja salvar ou enviar o mesmo. 

 SubmitQuestionnaireResponse: Objeto de resposta ao 

SubmitQuestionnaireRequest com as respostas do questionário. 

 

A figura 11 ilustra o procedimento do uso dos objetos de comunicação. O 

middleware realiza uma requisição encapsulando um objeto de comunicação que é 

processado pelo webservice. Em seguida, o webservice envia uma resposta ao 

middleware através de um outro objeto de comunicação. Por exemplo: para consumir 

o serviço DoLogin o middleware requisita através do objeto de comunicação 

LoginRequest os dados DoLogin do usuário. Em seguida o serviço DoLogin envia a 

resposta com o objeto de comunicação LoginResponse. 
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Figura 10: Esquema do uso dos objetos de comunicação. 

 

A estrutura de dados dos objetos de comunicação são descritos e 

exemplificados no formato JSON descritos na tabela 2.  

 
Tabela 2: Descrição dos atributos de comunicação. 

Objeto de 
Comunicação 

Atributos Exemplo (JSON) 

LoginRequest  Login: texto 

 Password: texto 

{"login":"joao", 

"password":"123joao123"} 

LoginResponse  ResponseCode: inteiro 

 Log (opcional): texto 

 User: user 

 LoginDate: data 

 idSession: inteiro longo 

 ExpirationDate: data 

{"loginDate":"Jun 30, 2014 10:26:34 

AM", 

"expirationDate":"Jun 30, 2014 

1:26:34 AM", 

"idSession":1092837465, 

"user":{"id":14592, 

"name":"JoÃ£o Alves da Silva", 

"login":"joao", 

"email":"jsilva@gmail.com"}, 

"responseCode":1, 

"log":"Login realizado com sucesso"} 

CourseRequest  idSession: inteiro longo 

 Login: texto 

{"idSession":1092837465, 

"login":"joao"} 

CourseResponse  ResponseCode: inteiro 

 Log (opcional): texto 

 Quantity: inteiro 

 Courses: lista de course 

{“responseCode":1 

"quantity":1, 

"courses":[{"courseCode":256, 

"name":"Computer Engineering", 

"description":"Computer engineering 

is a course that integrates several 

fields of electrical engineering and 

computer science required to develop 

computer hardware and ...", 

"term":"2014.1", 

"courseLoad":240, 

"duration":6}]} 

ClassRequest  idSession: inteiro longo {"idSession":1092837465, 

"login":"joao", 
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 Login: texto 

 courseCode: inteiro 

 Status (opcional):  vetor 
de inteiros 

"courseCode":256, 

"status":[1]} 

ClassResponse  ResponseCode: inteiro 

 Log (opcional): texto 

 Quantity: inteiro 

 Courses: lista de course 

{"responseCode":1, 

"quantity":1, 

"classes":[{"classCode":200, 

"name":"Neural Network", 

"description":"One of the best 

[...]", 

"classLoad":60, 

"classesPerWeek":3, 

"status":1, 

"numberTests":3, 

"professors":["Simon"]}]} 

QuestionnaireReq
uest 

 idSession: inteiro longo 

 Login: texto 

 classCode: inteiro 

 Status (opcional):  vetor 
de inteiros 

{"idSession":1092837465, 

"login":"joao", 

"classCodes":[200], 

"status":[1,3,4,5]} 

QuestionnaireResp
onse 

 ResponseCode: inteiro 

 Log (opcional): texto 

 Quantity: inteiro 

 Questionnaires: lista de 
questionnaire 

{"responseCode":1, 

"quantity":1, 

"questionnaires":[{"questionnaireCode

":25, 

"description":"QuestionÃ¡rio da aula 

15", 

"timeLimit":60, 

"openingNote":"Nota de abertura", 

"maxGrade":10.0, 

"minGrade":0.0, 

"studentGrade":0.0, 

"expirationDate":"Jul 30, 2014 

12:34:31 PM", 

"status":1,"numberQuestions":5}]} 

QuestionnarieCont
entRequest 

 idSession: inteiro longo 

 Login: texto 

 QuestionnaireCode: 
inteiro 

{"idSession":1092837465, 

"login":"joao", 

"questionnarieCode":25} 

QuestionnaireCont
entResponse 

 ResponseCode: inteiro 

 Log (opcional): texto 

 IdQuestionnarieSession: 
inteiro 

 BeginDate: data 

 EndDate: data 

 Questions: lista de 
question 

{"responseCode":1, 

"idQuestionnarieSession":123087, 

"beginDate":"Jun 2, 2014 2:23:56 AM", 

"endDate":"Aug 2, 2014 2:23:56 AM", 

"questions":[{"number":1, 

"enunciation":"What do you think 

about [...]", 

"type":2}]} 

SubmitQuestionna
ireRequest 

 idSession: inteiro longo 

 idQuesionnaireSession: 
inteiro 

 Login: texto 

 QuestionnaireCode: 
inteiro 

 Questions: lista de 

{"idSession":1092837465, 

"idQuestionnarieSession":123087, 

"login":"joao", 

"questionnaireCode":25, 

"questions":[{"number":1,"enunciation

":"What do you think about [...]", 

"type":2, 

"answer":"The answer goes here..."}], 

"operation":1} 
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question 

 Operation: inteiro 
SubmitQuestionna
ireResponse 

 ResponseCode: inteiro 

 Log (opcional): texto 

 Grade (opcional): inteiro 

 SubmissionDate 
(opcional): data 

{"responseCode":1, 

"log":"Resposta enviada com sucesso", 

"grade":8.5, 

"submissionDate":"Jul 2, 2014 2:30:51 

AM"} 

 

Os objetos de comunicação utilizam diversas estruturas de dados que 

representam os objetos do domínio do modelo.  A tabela 3 fornece a descrição e os 

atributos de cada objeto de domínio. 

 

Tabela 3:  Descrição dos atributos dos objetos de domínio. 

Objeto de 
domínio 

Atributos Descrição 

User Id (inteiro): identificador do 
usuário; 
Name (texto): nome do usuário; 
Login (texto): login do usuário; 
Email (texto): email do usuário. 

Representação de um 
usuário do sistema.  

Course CourseCode (inteiro): identificador 
do curso; 
Name (texto): nome do curso; 
Description (texto): descrição do 
curso; 
Duration (inteiro): número de 
meses do curso. 

Representa um curso 
fornecido pelo AVA. Cada 
curso possui suas 
disciplinas. 
 

Class ClassCode (inteiro): identificador 
da disciplina; 
Name (texto): nome da disciplina; 
Description (texto): descrição da 
disciplina; 
Status (inteiro): Situação da 
disciplina; 
ClassLoad (inteiro): número de 
horas da disciplina; 
ClassesPerWeek (inteiro): número 
de aulas por semana; 
NumberTests (inteiro): número de 
avaliações da disciplina 
Duration (inteiro): número de 

Representa uma disciplina 
de um curso. As 
disciplinas são 
ministradas por um ou 
mais professores. Cada 
disciplina  possui seus 
próprios questionários. 
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meses do curso. 
Professors (Lista de texto): Nome 
dos professores 

Questionnarie QuestionnaireCode (inteiro): 
identificador do questionário; 
Description (texto): descrição do 
questionário; 
TimeLimit (int): tempo limite, em 
minutos, para responder o 
questionário; 
OpeningNote (texto): nota de 
abertura do questionário; 
MaxGrade (decimal): nota máxima 
possível; 
MinGrade (decimal): nota mínima 
possível; 
StudentGrade (decimal): nota do 
aluno; 
ExpirationDate (data): data de 
expiração do questionário; 
Status (inteiro): situação do 
questionário; 
NumerQuestion (inteiro): número 
de questões presente no 
questionário. 

Representação de um 
questionário de uma 
disciplina.  

Question Number (inteiro): número da 
questão; 
Enunciation (texto): enunciado da 
questão; 
Type (int): tipo da questão, objetiva 
ou subjetiva; 
Answer (texto): resposta digitada 
pelo usuário; 
Alternatives (Lista de Alternative): 
alternativas da questão. 

Representa uma questão 
de um questionário.  

Alternative Text (texto): conteúdo (texto) da 
alternativa; 
Marked(lógico): indica se a 
alternativa foi selecionada; 

Representa uma 
alternativa para uma 
questão objetiva. 

 

Os objetos de comunicação definidos no modelo de interoperabilidade 

utilizam constantes que definem e indicam seus valores e status. Por exemplo: o 

usuário pode salvar as respostas do questionário para concluí-lo em outro momento 
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ou envia-las definitivamente para o AVA. Neste primeiro caso, a constante 

Questionnarie_Operation_Store, com o valor 2, utilizada pelo objeto de comunicação 

SubmitQuestionnarieRequest, no atributo Operation, informa ao AVA que as repostas 

do questionário serão salvas. No segundo, a constante Questionnarie_Operation_Send, 

com o valor 1, utilizada pelo objeto de comunicação SubmitQuestionnarieRequest, no 

atributo Operation, informa que as repostas do questionário serão enviadas em 

definitivo para o AVA. 

As constantes utilizadas pelos objetos são descritas abaixo: 

 

 RESPONSE_CODE_OK = 1: Indica que a solicitação foi processada 

corretamente. 

 RESPONSE_CODE_BAD_REQUEST_ERROR = 2: Indica que houve um 

erro com o request (campos ou valores). 

 RESPONSE_CODE_UNEXPECTD_ERROR = 3: Indica que ocorreu um 

erro no lado do AVA porém o request estava correto. 

 RESPONSE_CODE_ID_SESSION_ERROR = 4: Indica que houve um 

erro com o identificador de sessão fornecido. 

 RESPONSE_CODE_ID_QUESTIONNARIE_SESSION_ERROR = 5: 

Indica que houve um erro com o identificador de sessão do 

questionário fornecido. 

 CLASS_STATUS_OPEN = 1:  Indica o status para uma disciplina aberta. 

 CLASS_STATUS_CLOSED = 2: Indica o status para um disciplina 

fechada. 

 QUESTIONNARIE_STATUS_OPEN = 1: Indica que o status do 

questionário é aberto. 

 QUESTIONNARIE_STATUS_EXPIRED = 2: Indica que o status do 

questionário é expirado. 

 QUESTIONNARIE_STATUS_NOT_DONE = 3: Indica que o status do 

questionário é não enviado. 
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 QUESTIONNARIE_STATUS_DONE_SENT = 4: Indica que o status do 

questionário é finalizado e enviado. 

 QUESTIONNARIE_STATUS_DONE_NOT_SENT = 5: Indica que o 

status do questionário é finalizado mas não enviado. 

 QUESTIONNARIE_OPERATION_SEND = 1: Informa que a operação 

de submissão do questionário é para enviar as respostas. 

 QUESTIONNARIE_OPERATION_STORE = 2: Informa que a operação 

de submissão do questionário é para salvar as respostas. 

 QUESTION_TYPE_OBJECTIVE = 1: Indica que a questão é objetiva. 

 QUESTION_TYPE_SUBJECTIVE = 2: Indica que a questão é subjetiva. 

 

3.2.5. Biblioteca para uso do modelo 

 

Foi implementada uma biblioteca em JAVA que contém todos os objetos de 

comunicação, objetos de domínio, constantes e métodos auxiliares para validação dos 

atributos, requestes e responses. Através da biblioteca o AVA terá a facilidade de 

implementar seus serviços preocupando-se apenas com o processamento das 

informações, já que as mesmas estão padronizadas na biblioteca. Da mesma forma o 

QM poderá obter facilidade para criar as requisições no formato especificado no 

modelo e interpretar as respostas do AVA. Essa biblioteca está disponível para 

download através do link https://www.dropbox.com/s/duicxayeftoj6tb/modelo-

interoperabilidade-v1.0.jar . 

A documentação técnica da biblioteca, em formato JavaDoc, está disponível no 

https://www.dropbox.com/s/efdpto5ja7iat5e/documentacao-interoperabilidade-

v1.0.pdf , como também no anexo 4. 

 

 

https://www.dropbox.com/s/duicxayeftoj6tb/modelo-interoperabilidade-v1.0.jar
https://www.dropbox.com/s/duicxayeftoj6tb/modelo-interoperabilidade-v1.0.jar
https://www.dropbox.com/s/efdpto5ja7iat5e/documentacao-interoperabilidade-v1.0.pdf
https://www.dropbox.com/s/efdpto5ja7iat5e/documentacao-interoperabilidade-v1.0.pdf
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3.2.6. Autenticação e Autorização 

 

O meio para a autenticação dos usuários no serviço deverá ser a troca de 

informações criptografadas, como usuário e senha. A partir do serviço doLogin, 

dever-se-á obter a identificação do usuário e, com isso, validar os acessos. O par 

usuário/senha servirá para a autenticação, porém canal de comunicação entre as 

partes deve ser seguro (https). 

Os serviços deverão autorizar o acesso às informações seguindo as regras 

definidas para cada operação. No que concerne à autorização, devem ser observados 

os níveis de acesso do usuário estabelecidos pelo próprio AVA. Em geral os serviços 

autorizarão acesso ao perfil aluno. 
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4. Validação e verificação do modelo 
 

O objetivo deste capítulo é descrever as etapas de validação e verificação do 

modelo de interoperabilidade. Para isso foi verificado se o protótipo Question Mobile 

e o Middleware cumprem com suas especificações e o tempo de resposta em situações 

reais de uso. Não foram implementadas todas as funcionalidades e regras de negócio 

do QM, não sendo esse o objetivo principal do trabalho, mas somente aquelas que 

permitissem utilizarmos e testarmos os serviços propostos no modelo de 

interoperabilidade.   

 

4.1. Cenário dos testes 

 

Os testes foram executados através do uso de aparelhos (smartphones, tablet e 

computadores) dos voluntários colaboradores desta etapa do trabalho. Dos 8 

testadores,  3 estão na faixa etária de 20 a 25 anos, 4 entre 26 e 30 anos e apenas 1 

acima de 31 anos de idade. Todos são da área tecnológica e dominam o uso dos seus 

respectivos aparelhos. Vale salientar que nenhum componente do grupo de 

desenvolvimento participou da etapa de teste. Apenas a equipe de voluntários testou 

o modelo proposto.  

 

4.2. Preparação dos ambientes 

 

O primeiro passo para realização dos testes foi cadastrar no banco de dados 

do AVA simulado, hospedado no servidor cedido pelo IMD, uma estrutura de curso. 

Foi cadastrado um curso, criadas as disciplinas, vinculado a elas um professor e 

matriculados os alunos.  
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O professor cadastrou 02 questionários para cada disciplina disponibilizando-

os para os alunos responderem. A representação dos questionários está resumida na 

tabela 4. 

 

Tabela 4: Representação dos questionários. 

Disciplina Título do Questionário Tipo de questões 

Computação Pilhas e Filas Objetivas 

Árvores Objetivas 

História História do Brasil Objetivas 

História do RN Objetivas 

Saúde Primeiros Socorros Objetivas 

Saúde Pública Objetivas 

 

Para que fosse possível a comunicação entre o QM e o AVA Simulado foram 

implementados os serviços (WS) em ambos os lados, conforme o modelo especificado 

no capítulo 3. Além disso, foi cadastrado no MW os dados necessários à conexão com 

os AVA. A aplicação QM implementou também os serviços de comunicação com o 

MW. 

O QM foi disponibilizado para download através do endereço 

https://www.dropbox.com/s/bbx3iyv6qew16io/QuestionMobile.apk podendo ser 

instalado no smartphone do testador. Como o aplicativo não foi publicado no Google 

Play, os usuários tiveram que habilitar a opção “Fontes desconhecidas” nas 

configurações de segurança do Android, permitindo que o sistema operacional aceite 

a instalação de aplicativos oriundos de outras fontes de acesso.   A versão atual do 

QM não contempla todas as funcionalidades e layout projetados. Neste caso, 

desenvolvemos apenas as funcionalidades principais para testes dos serviços de 

comunicação propostos no modelo. Optamos por simplificar o layout das telas que 

poderão ser evoluídas num momento futuro. 

 

https://www.dropbox.com/s/bbx3iyv6qew16io/QuestionMobile.apk
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4.3. Resultados da execução dos testes 

  

Em um primeiro momento foram estabelecidos testes de conectividade. Os 

alunos se autenticaram no AVA Simulado através do QM. Percebeu-se que para 8 

tentativas de conexão através do login do usuário, apenas 1 teve problema de 

conexão com o serviço, pois no momento do login a rede 3G do aparelho ficou 

indisponível, conforme demonstrado na figura 12. 

 

 

Figura 11: Resultado dos testes de conectividade. 

 

Em um segundo momento foram realizados testes funcionais enfatizando as 

entradas, saídas e funcionalidades do QM observando as requisições e respostas 

realizadas pelo APP ao AVA. Para isso, os voluntários utilizaram o QM para acessar 

o AVA e responder os questionários disponibilizados. Tais testes foram realizados 

para verificar a confiabilidade do modelo proposto e podem ser observados através 

do gráfico exibido na Figura 13.  
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Figura 12: Resultado dos testes de funcionalidades. 

 

Nenhum erro funcional foi reportado podendo concluir que todos os serviços 

disponibilizados no modelo funcionaram adequadamente. 

O acompanhamento dos testes foi realizado pelo autor do trabalho com 

auxílio dos alunos do grupo de pesquisa. A metodologia para coleta das informações 

foi a aplicação do questionário, conforme Anexo 3. Os dados coletados foram 

analisados pelo autor e apresentados os resultados acima. 

Num momento futuro será possível implementar os serviços de conexão com 

outros AVA , consequentemente sendo possível realizar mais testes. O AVA 
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simulado seguiu a configuração descrita no item 4.1 e os testes realizados no cenário 

descrito neste capítulo.  

O serviço DoLogin permite que o usuário faça login no AVA. A Figura 14 

representa a tela de login com o AVA Simulado. Nela o aluno digita o nome do 

usuário, senha e endereço do AVA ao qual deseja se conectar. Ao clicar no botão 

“acessar” o QM utiliza o serviço Dologin para conectar-se ao AVA. 87,5% dos 

usuários obtiveram sucesso na conexão com o AVA. 

 

 

Figura 13: Tela de login do QM. 

 

A consulta dos cursos proporcionada pelo serviço SearchCourses  e a consulta 

às disciplinas realizada pelo serviço SearchClasses foram testadas no momento após o 

login do usuário. O QM verifica qual o curso e quais disciplinas o aluno está 

matriculado. Em seguida é executado o serviço SearchQuestionnaires permitindo que 

o QM monte a lista de questionários disponíveis, conforme ilustrado na figura 15.   
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Figura 14: Tela da listagem dos questionários. 

 

O conteúdo dos questionários é apresentado pelo serviço 

GetQuestionnaireContent. A figura 16 mostra um exemplo de uma questão.  

 

 

 

Figura 15: Tela de apresentação de uma questão. 

 

 Já o serviço SubmitQuestionnaire permite enviar os dados dos questionários 

para o AVA, conforme verificado na figura 17.  
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Figura 16: Tela de confirmação do envio dos dados para o AVA. 

 

Por fim, podemos concluir que o modelo de interoperabilidade proposto 

cumpriu com os objetivos ao qual foi desenvolvido, podendo ser utilizado como uma 

proposta de interoperabilidade entre aplicativos móveis e ambientes virtuais de 

aprendizagem. 
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5. Trabalhos correlatos 
 

O uso de aplicativos móveis na educação a distância pode ser justificado, a 

princípio, pelo grande número de usuários de dispositivos móveis em todo país, 

podendo se tornar um importante mecanismo de inclusão digital.  

Para Rodrigues (2011), o processo de ensino aprendizagem, no contexto de 

EaD, tem sido influenciado pelas tecnologias móveis, uma vez que professores e 

alunos estão separados no tempo e no espaço, a evolução tecnológica mostra-se 

determinante. Essas tecnologias têm permitido o acesso à informação independente 

de hora e lugar, facilitando a ampliação do ambiente de ensino aprendizagem. O uso 

dos dispositivos móveis na educação a distância representa um caminho alternativo 

em busca do acesso e do compartilhamento do conhecimento.  

A interoperabilidade entre dispositivos móveis e AVA deve permitir que um 

mesmo recurso acessado via desktop convencional seja acessado também via 

smartphones e tablets, por exemplo, tendo a mobilidade como uma possibilidade a 

mais. É importante observar que essa interação permita incorporar funcionalidades 

dos dispositivos móveis explorando  a mobilidade de conteúdo, do usuário e do seu 

cenário. 

O avanço e a oferta dos dispositivos móveis, em paralelo com a utilização cada 

vez mais frequente de ambientes virtuais de aprendizagem, têm motivado algumas 

pesquisas que integram essas tecnologias. Segundo Schlemmer et al. em 2007, as 

aplicações que integram AVA a tecnologias móveis no Brasil são escassas, sendo 

adotadas de forma experimental no meio acadêmico e com raras aplicações em 

organizações. Em Fernandes et al.(2012) são apresentados 17 trabalhos relevantes na 

literatura que formam o estado da arte do tema. Nesta Seção apresentamos as 

principais iniciativas relacionadas com o objetivo deste trabalho considerando 

diferentes AVA. 

Sobre o AVA AMADeUS, Lobato et al.(2008) apresenta uma integração de 

serviços multimídias. São exploradas diferentes ferramentas e tecnologias, através de 
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Micro-Mundos e extensões (serviços oferecidos pelo AMADeUS), integrados pela 

camada intermediária (Middleware), sendo possível  que o AVA se conecte a 

dispositivos móveis e a TVDI. Este trabalho, voltado para fins educacionais, tem 

como principal objetivo mostrar a importância de integrar pessoas através de 

diferentes recursos e tecnologias. Gomes et al.(2010) aborda o AMADeUS-Mobile, 

onde a visualização da interface do ambiente se adapta ao dispositivo móvel. O AVA 

mantém o aluno sempre informado através do envio de SMS que transmitem 

informações sobre os cursos, sem que este necessite buscá-las no ambiente.  

No AulaNet, Filippo et al. (2005) investiga mecanismos para aumentar a 

colaboração na aprendizagem através do uso de dispositivos móveis. O trabalho 

desenvolveu uma extensão do serviço de conferência do ambiente para ser utilizado 

através do browser do dispositivo móvel. Felippo et al.(2006) entende que os 

aprendizes devem acompanhar as discussões e realizar as tarefas exigidas. Porém, 

nem sempre é possível saber o momento em que uma mensagem chega ao Fórum. 

Isso requer que os mediadores e alunos acessem com frequência o ambiente para 

administrar suas atividades. Diante disso, é proposto o uso de SMS para mantê-los 

atualizados sobre as discussões que ocorrem nos fóruns sem que seja preciso o acesso 

frequente ao AVA.  

No Moodle, Manakshe et al. (2012) analisa perspectivas tecnológicas de 

aprendizagem e o desenvolvimento de aplicações de aprendizagem utilizando 

dispositivos móveis. O  Protótipo Campus Mobile - baseado na tecnologia J2ME 

usando o MLE-Moodle, dá suporte aos clientes móveis permitindo a execução de 

atividades de aprendizagem online a qualquer hora e em qualquer lugar. Santos 

(2009) utiliza esta mesma tecnologia e permite que através de uma aplicação em um 

aparelho celular, o aluno também possa realizar uma atividade disponibilizada pelo 

professor. Alier et al.(2007) e Forment et al.(2008) desenvolvem um protótipo cliente 

móvel para acessar informações do AVA, posteriormente apresenta o 

desenvolvimento da extensão móvel Moodlbile que fornece capacidade de 

armazenamento persistente, permitindo o acesso off-line às informações, sendo 

armazenadas e sincronizadas com o servidor quando houver conexão. Para isto 
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desenvolveu uma camada de interoperabilidade WebService com o objetivo de 

permitir o acesso às atividades mais comuns, como ler e/ou adicionar comentários 

em fóruns, wiki, e-mail interno e glossário, sincronizar calendários (móvel e do 

servidor), graus e qualificações através de um dispositivo móvel com sistema 

Android.  Ribeiro et al.(2009) avalia os recursos oferecidos pelo Mobile Learning Engine 

– Moodle (MLE – Moodle) através dos dispositivos móveis no processo de ensino 

aprendizagem. Já Martins (2011) desenvolveu um protótipo de interface para 

dispositivos móveis e para TVDI. Borau (2012) permite o acesso de professores, 

alunos e administradores ao Moodle pelo dispositivo móvel através de um aplicativo 

para Android, no qual foram consideradas apenas algumas funcionalidades, tais 

como: criar/deletar usuário, criar curso, obter curso e registrar curso. Por sua vez, 

Rodrigues (2011) desenvolveu um novo componente para o Moodle, o iTarefa ou 

Tarefa Interativa. O iTarefa é um mini-aplicativo Java que pode ser utilizado em 

qualquer navegador, onde o aluno realiza atividades interativas - lançadas pelo 

professor, integrado ao ambiente Web com avaliador automático, possibilitando ao 

aluno o acesso a correção da sua atividade. Além disso, é possível visualizar 

informações sobre o prazo de entrega, data do ultimo envio, número de tentativas, 

ultima solução enviada e a situação do último envio. Para o professor é 

disponibilizado um relatório que permite avaliar as atividades realizadas pelos 

alunos. 

Sobre o TelEduc, Oliveira e Rocha (2005, 2006, 2007) propuseram um método 

utilizado para, a partir de um AVA WEB, obter a melhor visualização possível de sua 

interface “equivalente” em m-Learning. Freire e Silva (2011) investigam a usabilidade 

do ambiente TelEduc por meio de 3 dispositivos móveis com sistemas operacionais 

diferentes. O objetivo é mostrar soluções para que o Teleduc seja acessado por esses 

dispositivos sem perder usabilidade. 

Bartholoet al.(2009) apresenta um modelo (M-AVA) que adapta o AVA para 

os dispositivos móveis. Baseia-se em técnicas e modelos de adaptação existentes, que 

estabelece os elementos, tipos e diretrizes necessárias. Para isso, sugere uma camada 

de adaptação na arquitetura do AVA, permitindo que o conteúdo seja fornecido de 
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forma que se ajuste aos diversos dispositivos. Leva em consideração os diferentes 

usuários e AVA, desenvolvendo uma interface diferente para dispositivos móveis e 

para desktop. Apresenta um estudo de caso para mostrar a viabilidade de uso do 

modelo de adaptação. 

Outros trabalhos que não estão ligados aos AVA, têm contribuído bastante 

para o crescimento do m-learning. Batista et al.(2011) apresenta o M-learMat, um 

modelo pedagógico destinado ao Ensino Superior que orienta atividades de m-

learning em Matemática. Kotecha et al.(2012) trata do desenvolvimento de protótipo e 

representação matemática de uma aplicação m-learning para telefones móveis com a 

plataforma Android usando Web Services. Quatro atividades são levantadas no 

protótipo, são elas: LoginSelection, CourseSelection, AssignmentSlection, QuizQuestion & 

AnswerChoices. No Quis o aluno responde a questões de múltipla escolha e em 

seguida recebe um feedback das suas respostas escritas pelo professor. 

Além destas iniciativas outras pesquisas correlatas estão sendo realizadas. Por 

exemplo, a UNISINOS (Universidade do Vale do Rio dos Sinos) propõe a criação do 

protótipo de um ambiente de EaD para dispositivos móveis para apoiar 

comunidades virtuais. Entre os componentes do protótipo tem-se chat, mural, serviço 

de contato, fórum, e-mail, FAQ (Frequently Asked Questions), agenda, arquivos e 

glossários. Porém, ainda não possui um caso prático de aplicação dessa solução 

[Schlemmer 2007]. A comunidade do AVA Moodle também tem demonstrado 

interesse no assunto e vem trabalhando em alguns recursos. O principal deles e que 

se assemelha mais a este trabalho é o Movil Quiz. Esse módulo de atividades permite 

criar questionários que podem ser enviados para smartphones. O Movil Quiz 

transforma o questionário em aplicações Java (MIDlets) que podem ser utilizadas em 

qualquer aparelho celular que possua suporte ao MIDP (Mobile Information Device 

Profile). O MovilQuiz não está disponível para plataformas iOS e Android [Moodle 

2012]. 

De uma forma geral, as iniciativas promovem a integração das interfaces Web 

dos diversos AVA com as interfaces dos dispositivos móveis, conforme sintetizado 

na Tabela 5. 
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Tabela 5: Síntese dos trabalhos relacionados. 

Autor AVA Integração APP Browser 

Lobato et al. 
(2008) 

Amadeus Integração de serviços multimídias Sim Não 

Gomes et 
al.(2010) 

Amadeus Visualização da interface do ambiente 
se adapta ao dispositivo móvel. 
Envio de SMS. 

Não Sim  

Filippo et al. 
(2005) 

AulaNet Extensão do serviço de conferência 
do ambiente para ser utilizado 
através do browser do dispositivo 
móvel. 
Envio de SMS. 

Não Sim 

Manakshe et 
al. (2012) 

Moodle Execução de atividades de 
aprendizagem online. 

Sim Não 

Alier et 
al.(2007) e 
Forment et 
al.(2008) 

Moodle Acesso às atividades mais comuns, 
como ler e/ou adicionar comentários 
em fóruns, wiki, e-mail interno e 
glossário, sincronizar calendários. 

Não Sim 

Ribeiro et 
al.(2009) 

Moodle Avalia os recursos oferecidos pelo 
Mobile Learning Engine 

Não Sim 

Martins 
(2011) 

Moodle Protótipo de interface para 
dispositivos móveis e para TVDI 

Não Sim 

Borau (2012) Moodle Acesso ao Moodle através do 
Android. É possível criar/deletar 
usuário, criar curso, obter curso e 
registrar curso. 

Não Sim 

Rodrigues 
(2011) 

Moodle O aluno realiza atividades interativas. Não Sim 

Oliveira e 
Rocha (2005, 
2006, 2007) 

TelEduc Visualização da interface web em um 
dispositivo móvel. 

Não Sim 

Freire e Silva 
(2011) 

TelEduc Visualização da interface web em um 
dispositivo móvel. Análise dos 
sistemas operacionais. 

Não Sim 

Bartholoet 
al.(2009) 

 Proposta de uma camada que permite 
o acesso de qualquer ava através do 
browser. 

Não Sim 

Moodle 
(2012) 

Moodle Permite criar questionários que 
podem ser enviados para 
smartphones 

Não Sim 
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O que diferencia este trabalho das propostas relacionadas está na forma 

arquitetural montada para promover a interoperabilidade através do uso de 

middleware e webservice.  

Além das iniciativas científicas existem no mercado alguns aplicativos móveis 

desenvolvidos com o objetivo de acessar AVA específicos.  

O acesso à informação a qualquer hora e em qualquer lugar tem incentivado o 

desenvolvimento de aplicações móveis que possibilitem a interação entre os alunos e 

entre alunos e professores. Essa interação dar-se através de interfaces que traduzem a 

informação digital para os usuários. 

As interfaces das aplicações desenvolvidas para dispositivos móveis estão 

cada vez mais customizadas ganhando elementos como: imagens, vídeos, áudios e 

personagens na busca de tornar os ambientes cada vez mais favoráveis para 

assimilação do conhecimento. A evolução dos dispositivos e suas interfaces tem 

permitido que pessoas e diversas idades possam familiarizar-se com tais 

instrumentos e suas funcionalidades.  

Algumas aplicações podem trazer inovações tecnológicas, mas que mantém a 

mesma metodologia educacional. A aplicação de um Quiz via smartphone apresenta 

certo nível tecnológico, mas mantém a mesma metodologia educacional do que no 

contexto presencial. As aplicações móveis devem considerar as novas possibilidades 

e ferramentas que os dispositivos móveis podem considerar, além de seus desafios e 

aplicabilidades. Devem trazer situações inovadoras para educação abrangendo o 

maior número de características exclusivas da mobilidade.  

Ao realizar uma busca no Google Play (2014) pode-se perceber que a maioria 

dos aplicativos, classificados na categoria educação, estão voltados para cursos de 

idiomas, jogos educativos, acesso a revistas eletrônicas, esportes, ciências, música, 

entre outros. Já em relação a interação com ambientes virtuais de aprendizagem 

foram encontrados 15 aplicativos resumidos conforme apresentado na Tabela 6. 
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Tabela 6. Relação dos Aplicativos Móveis 
 

APP Recursos AVA Fornecedor 

Blackboard Mobile 
Learn 

Aplicativo elaborado 
para o sistema 
operacional Android, 
BlackBerry e iPhone 
com o objetivo de 
permitir ao usuário 
acompanhar seus 
cursos através de 
dispositivos móveis 
utilizando o AVA 
Blackboard.  

Blackboard BlackboardInc 

MDroid Aplicativo cliente do 
AVA Moodle 
desenvolvido para o 
sistema operacional 
Android. Foi produzido 
sob encomenda do 
IndianInstituteofTecnolo
gy, Bombay para 
acessar seu AVA.   

Moodle PraveenKumarPen
dyala 

Moodle Mobile Aplicativo 
desenvolvido para o 
sistema operacional 
Android que se conecta 
ao AVA Moodle. 
Baseado em HTML5. 

Moodle MoodlePtyLtd. 

Amadeus Droid Ambiente pessoal de 
aprendizagem 
desenvolvido na 
plataforma Android 
que integra-se ao AVA 
Amadeus.  

Amadeus Thiago soara 

Mackenzie 
 

Aplicativo do 
Mackenzie para 
Android que integra-se 
ao AVA Moodle.  

Moodle Lucas Salton 
Cardinali 

YCIS Moodle 
implementacion 

Aplicativo 
desenvolvido para 
Android que promete 
acessar ao qualquer 
AVA Moodle. 

Moodle The Omega 

https://play.google.com/store/apps/developer?id=Praveen+Kumar+Pendyala
https://play.google.com/store/apps/developer?id=Praveen+Kumar+Pendyala
https://play.google.com/store/apps/developer?id=Moodle+Pty+Ltd.
https://play.google.com/store/apps/developer?id=thiagosoara
https://play.google.com/store/apps/developer?id=Lucas+Salton+Cardinali
https://play.google.com/store/apps/developer?id=Lucas+Salton+Cardinali
https://play.google.com/store/apps/developer?id=The+Omega
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UCL Moodle  Aplicativo que 
permite os estudantes 
da Faculdade de 
Londres (UCL - 
University College 
London) acessar seu 
Moodle através do seu 
dispositivo.  

Moodle This is Ace 

UNO Moodle Aplicativo destinado 
somente aos alunos da 
ONU (Ohio Northern 
University) para 
conexão do AVA 
Moodle. 

Moodle Toast LLC 

Moodle EduCloud 
Tablet Native 

Aplicativo 
desenvolvido para uso 
em Tablets com sistema 
operacional Android.  É 
um aplicativo que 
fornece cursos 
próprios. 

Moodle Smart Learning 
Apps 

Droodle Aplicativo 
desenvolvido com o 
objetivo de integrar-se  
ao AVA Moodle.  

Moodle Richard Tiutiun 

MyMoodle Aplicativo 
desenvolvido com o 
objetivo de integrar-se  
ao AVA Moodle.  

Moodle Cheeky Tiger Apps 
Pty Ltd 

Moodle City 
University London 

Aplicativo oficial da 
University's City para 
plataforma Moodle e 
sistema de e-mail 
OutWeb.  

Moodle AkaSoft 

Bilgi Online  Aplicação 
desenvolvida para os 
alunos da Istanbul Bilg 
iUniversity. 

Moodle Istanbul Bilgi 
University 

Moo-Droid Aplicativo que permite 
o aluno acessar os 
cursos ofertados pelo 
AVA Moodle. 

Moodle Tanmay 

SIGAA Mobile Criado com o objetivo 
de facilitar o acesso às 

SIGAA UFRN 

https://play.google.com/store/apps/developer?id=ThisisAce
https://play.google.com/store/apps/developer?id=Toast+LLC
https://play.google.com/store/apps/developer?id=Smart+Learning+Apps
https://play.google.com/store/apps/developer?id=Smart+Learning+Apps
https://play.google.com/store/apps/developer?id=Richard+Tiutiun
https://play.google.com/store/apps/developer?id=Cheeky+Tiger+Apps+Pty+Ltd
https://play.google.com/store/apps/developer?id=Cheeky+Tiger+Apps+Pty+Ltd
https://play.google.com/store/apps/developer?id=AkaSoft
https://play.google.com/store/apps/developer?id=Istanbul+Bilgi+University
https://play.google.com/store/apps/developer?id=Istanbul+Bilgi+University
https://play.google.com/store/apps/developer?id=Tanmay
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principais 
funcionalidades do 
SIGAA WEB para 
usuários Android. O 
acesso ao aplicativo é 
liberado para discentes 
e docentes ativos, com 
turmas cadastradas no 
semestre 

 

Os aplicativos apresentados na Tabela 6 integram-se de alguma maneira a um 

ambiente virtual de aprendizagem. Eles não têm por objetivo contemplar todos os 

recursos disponíveis no AVA, mas sim oferecer os recursos mais comuns como: 

mensagens, fóruns, notícias, atividades e conteúdos.  

A análise preliminar dos aplicativos apresentados na Tabela 6 foi realizada 

como aparelho Samsung Galaxy Nexus, com sistema operacional Android  4.2.1, o 

aparelho IDEOS U8510 com Android 2.2 e o Sansung Galaxy SII com Android 4.0. 

Foram analisadas  funcionalidades e usabilidade dos APP. Para realização dos testes 

foi necessária a instalação do AVA Moodle num servidor cedido pelo Instituto 

Metrópole Digital da UFRN, acessado através do endereço 

http://desenvolvimento.imd.ufrn.br/qmmoodle  . 

Após criados os cursos e seus usuários foram  disponibilizados alguns 

recursos que o Moodle oferece, entre eles: fórum, notícias, chat, download, 

questionário, links externos, wiki, perfil, blog, mensagens e arquivos. Para padronizar 

os testes foi desenvolvido um questionário com a identificação do usuário e 

perguntas relacionadas a identificação do APP, identificação do dispositivo móvel 

utilizado, instalação do APP, teste de conectividade, funcionalidade e usabilidade. O 

questionário está disponível no Anexo 2.  

Dos 15 aplicativos encontrados 14 foram instalados com sucesso. Apenas um 

não foi compatível com a versão do Android do aparelho (Moo-Droid). Dos 14 

aplicativos instalados foi possível utilizar apenas 5  (Sigaa, Blackboard Mobile Learn, 

YCIS Moodle implementacion, Moodle EduCloud Tablet Native e Droodle), sendo 

que o SIGAA e Blcakboard foram utilizados acessando seu próprio ambiente virtual 

http://desenvolvimento.imd.ufrn.br/qmmoodle
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e não o Moodle. Um total de 10 aplicações são exclusivas para uso nas instituições 

provedoras do acesso não permitindo que usuários visitantes possam utiliza-las 

(Sigaa, Mackenzie, UCL Moodle, UNO Moodle, Moodle City University London, 

Amadeus Droid, MyMoodle, Moodle Mobile, MDroid e Bilgi Online).  Tentou-se 

conectar 3 APP ao Moodle instalado no IMD (Moodle Mobile, YCIS Moodle 

implementacion e Droodle), obtendo sucesso de operação em apenas 2 (Moodle 

Mobile e  Droodle). 

A seguir apresentamos uma análise dos aplicativos. O objetivo foi avaliar 

alguns recursos e aspectos gerais de usabilidade e conectividade com os AVA. 

Blackboard Mobile Learn: Ao entrar no app o aluno visualiza as matérias em 

que está matriculado É possível receber notificações de atividades, verificar notas, 

publicar discussões, ler anúncios, visualizar tarefas, realizar comentários em blogs e 

diários, acessar os conteúdos das aulas, entre outros. O aplicativo deve ser habilitado 

pela instituição de ensino provedora e seus recursos podem variar de acordo com o 

interesse dela, porém é possível conectar como visitante. O APP dispõe de boa 

facilidade de uso, baseado nas informações e recursos apresentados e não apresentou 

falhas. 

MDroid: Não foi possível testar o APP pois apresentou falha no login. 

Segundo do Google Play (2014), os desenvolvedores não garantem o bom 

funcionamento com os recursos de gerenciamento de arquivos e fóruns de discussão.  

Moodle Mobile: Não replica tudo o que o Moodle disponibiliza na sua versão 

WEB. Segundo o fabricante é  possível acessar o conteúdo de mensagens e 

notificações offline. É necessário habilitar os webservice para utilizar o APP. Foi 

possível conectar o APP ao Moodle porém, nem todos os recursos disponíveis no 

ambiente WEB foram apresentados pelo aplicativo.  

Amadeus Droid: Não foi possível testá-lo pois não possuímos o AVA 

Amadeus instalado na UFRN. O APP  não disponibiliza uma conta para os usuários 

utilizarem em ambiente de teste. 

Mackenzie: Segundo o fabricante é possível ler  notícias, verificar a agenda das 

aulas e avaliações, visualizar a situação acadêmica, participar de chat, ver e enviar as 
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tarefas para o Moodle e acessar seus materiais. O APP é exclusivo para uso dos 

alunos da instituição provedora. Não possui acesso de demonstração. 

YCIS Moodle implementacion:Fornece alguns recursos do AVA Moodle como 

acesso a disciplinas, documentos, tarefas envio de arquivos, notas, fóruns e possui o 

recurso de acesso offline. Ao acessar o recurso de fórum o APP direciona o usuário 

para o browser do dispositivo. Foi possível testá-lo com o usuário de teste 

disponibilizado pelo fornecedor, porém ao tentar conectar ao Moodle do DIMAP 

acusou erro de login, mesmo o usuário e senha estando corretos. 

UCL Moodle: Está acessível apenas para os usuários da London´s Global 

University. Embutiu um navegador no aplicativo. 

UNO Moodle: Segundo o fabricante, através dele os alunos podem visualizar 

os recursos da classe, fóruns, campus,  e-mail, bate-papo separado por classe e acesso 

a documentos postados pelo professor. Não foi possível testá-lo, pois é de uso 

privado. 

Moodle EduCloud Tablet Native: O aplicativo oferece acesso aos cursos, 

vídeos , além dos suportes de mídia social (Facebook, Twitter, Linkedln). Utiliza 

tecnologia de armazenamento baseado em arquivos de nuvem, onde é possível a 

troca de arquivos entre o aluno e professor.  Foi possível testá-lo através de um 

usuário de demonstração, porém a maioria dos recursos somente estão disponíveis 

na versão completa do aplicativo. Basicamente o APP apresenta as mesmas 

configurações da versão WEB do Moodle. 

Droodle: Apresenta informações sobre disciplinas, tarefas, lembretes, mas não 

possui suporte para todos os recursos disponibilizados pelo ambiente WEB do 

Moodle. Ao testá-lo percebeu-se que o aplicativo não apresenta as informações das 

disciplinas como prometido. Apresentou as seguintes mensagens de erro: no 

assignments, course fitch failed e Notenrolled in any classes.  

MyMoodle: Segundo o fabricante, no myMoodle os usuários também podem 

visualizar as suas tarefas, adicionar lembretes pra estas e visualizar detalhes 

armazenados dentro do Moodleda instituição provedora. Não foi possível testar o 

aplicativo por ser exclusivo. Aplicativo pago. 



 

76 

 

Moodle City University London: Promete facilitar os alunos acessarem 

documentos, discussões e e-mails através da combinação do sistema de e-mail e 

Moodle. Não foi possível testá-lo por ser acessível apenas ao alunos da instituição 

provedora. 

Bilgi Online: Segundo o fabricante o APP fornece os recursos de lista de 

inscritos nos cursos, visualização de tópicos de um curso escolhido, assim como de 

trabalhos, edição de apresentações, realização de upload de arquivos deste curso, 

visualização e postagem de fóruns, eventos, visualização dos glossários do curso, 

podendo adicionar entradas de glossários e comentar sobre estas entradas, chats, 

lista de questionários, permitindo a visualização de cada e comentários,visualização 

de notas, envio de fotos existentes às atividades do Moodle, entre outros. Contudo, o 

aplicativo redireciona para o navegador do dispositivo em alguns módulos. 

Acessível apenas para os alunos da Instituição. 

Moo-Droid: Segundo o fabricante, o APP possui recurso de calendário, lista de 

trabalhos, e acesso ao conteúdo dos cursos. O APP não é compatível com os 

aparelhos do teste impedindo o uso. 

SIGAA Mobile: Apresenta os recursos de acesso offline, acesso ao material das 

aulas, notícias, notas e frequência das Turmas Virtuais do SIGAA. O APP acessa o 

servidor do SIGAA WEB. As atividades registradas pelo professor são acessadas pelo 

APP. Somente é possível utilizá-lo se o usuário possuir uma conta no SIGAA da 

UFRN. 

Verificou-se que a maioria dos APP não ofereceram os serviços e acesso 

conforme descrito pelo fabricante. Foram encontradas dificuldades, 

incompatibilidades e ainda indisponibilidade de recursos de integração entre os APP 

e AVA distintos. Diante desse fato, justifica-se desenvolvermos um modelo 

arquitetural que permita que uma aplicação mobile possa integrar-se com os AVA 

favorecendo os usuários acessarem os recursos independente da sua localização, a 

qualquer tempo e em plataforma diferentes, tornando o aprendizado entre as pessoas 

cada vez mais móvel.  
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Este trabalho contribui, inclusive, para que os mesmos aplicativos aqui 

apresentados possam fazer uso do modelo de interoperabilidade desenvolvido 

favorecendo uma comunicação mais eficiente entre eles e os diversos AVA existentes. 
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6. Conclusão 
 

Esta dissertação apresentou um modelo de interoperabilidade entre aplicações 

em dispositivos móveis e ambientes virtuais de aprendizagem que proporcionou a 

comunicação entre uma aplicação mobile (Question Mobile) e um ambiente virtual de 

aprendizagem. 

Como ponto de partida refletimos sobre como a cultura digital tem 

influenciado os processos de ensino aprendizagem realizando um estudo que mais 

tarde foi materializado no artigo intitulado “e-Learning via Dispositivos Móveis no 

Brasil: Estado da Arte e Desafios à Luz do Acesso Participativo e Universal do 

Cidadão Brasileiro ao Conhecimento” e apresentado no I Workshop de Desafios da 

Computação Aplicada à Educação do XXXII Congresso da Sociedade Brasileira da 

Computação.  

Motivados pelo tema e aprofundando os estudos, elaboramos um segundo 

artigo com o título “Question Mobile: Ampliando Estratégias de Avaliação da 

Aprendizagem por Meio de Dispositivos Móveis”, que apresentou o aplicativo 

Question Mobile no Congresso Brasileiro de Informática na Educação, em 2012. 

Demos continuidade aos estudos com o objetivo de integrar o Question Mobile 

com os diversos AVA disponíveis no mercado através do desenvolvimento de uma 

solução de conexão e troca de informações baseado num modelo padrão de 

interoperabilidade. Para tanto, foi necessário pesquisarmos sobre a existência de 

iniciativas relacionadas a este trabalho, sobre as tecnologias que permitem a 

comunicação entre sistemas e aprofundarmos os conhecimentos sobre AVA. 

Realizada a primeira parte dos estudos, definimos a estratégia de comunicação e os 

serviços necessários para comunicação entre os sistemas.  

A aplicação Question Mobile e os serviços do middleware foram implementados  

testados e validados por uma equipe de voluntários.  

Os resultados dos testes, relatados no capítulo 4, demonstraram que o modelo 

proposto no trabalho cumpriu com o objetivo principal desta pesquisa, ou seja, 
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proporcionou a comunicação e a troca de informações entre uma aplicação mobile e 

os AVA. 

A realização deste trabalho permitiu aprofundarmos nossos conhecimentos na 

área de informática na educação, especificamente no uso dos recursos dos AVA 

através de dispositivos móveis.  

 

6.1 Dificuldades encontradas 

 

No início das nossas pesquisas exploramos o uso dos dispositivos móveis na 

área da educação, sobretudo na utilização dos recursos dos ambientes virtuais de 

aprendizagem através dos dispositivos móveis. Percebemos que existiam poucas 

iniciativas com essa proposta e ainda todas elas no campo da pesquisa. Os aplicativos 

encontrados geralmente tentam representar as funcionalidades dos AVA no browser 

dos dispositivos móveis. Nenhum aplicativo com o objetivo de integrar os AVA a 

esses aparelhos foi encontrado, inclusive para o Moodle que possui uma comunidade 

de colaboradores espalhada por todo mundo. Diante dessa dificuldade criamos um 

novo espaço para pesquisa que resultou na escrita de dois artigos científicos, nessa 

dissertação e certamente colaborará para o desenvolvimento de novos trabalhos.  

Um dos requisitos para o desenvolvimento do modelo de interoperabilidade 

foi a disponibilidade de uma aplicação móvel que tivéssemos domínio para 

iniciarmos os testes. Decidimos por desenvolver uma nova aplicação voltada para 

educação, no campo da avaliação da aprendizagem. Para tanto, nos deparamos com 

algumas dificuldades relacionadas ao levantamento de requisitos para esta aplicação, 

pois se tratava de um ambiente novo, pouco conhecido pelo grupo da pesquisa. Logo 

após reuniões com professores e alunos que se dispuseram a auxiliar nesta etapa 

definimos o escopo e requisitos necessários para o desenvolvimento da aplicação. 

Partindo do levantamento dos requisitos e da modelagem inicial do aplicativo 

iniciamos o processo do seu desenvolvimento. Nessa etapa, nos deparamos com 

algumas dificuldades relacionadas à aplicação da linguagem JAVA para 
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desenvolvimento  Android. Inicialmente o grupo da pesquisa não tinha 

conhecimento em desenvolvimento para aplicativos móveis, sendo necessária a 

realização de um curso de capacitação na área. Além disso, não conhecíamos a 

arquitetura dos AVA estudados. Neste caso, foi necessário estudarmos essas 

tecnologias para avançarmos nosso trabalho. Por fim, foi possível desenvolver o 

protótipo da aplicação com funcionalidades simplificadas, mas que não 

comprometeram os testes do modelo. 

Por fim, tivemos dificuldades em organizar os testes com uma turma de 

alunos de um dos cursos da UFRN ou IMD, pois o período em que o modelo foi 

concluído coincidiu com as férias e com a Copa do Mundo de Futebol. Porém, os 

testes não foram comprometidos, pois convidamos um grupo de voluntários para 

realiza-lo. 

 

6.2 Contribuições 

 

O levantamento do estado da arte, uma das primeiras etapas do 

desenvolvimento deste trabalho, apontou-nos para uma limitação no processo de 

comunicação entre aplicativos móveis e ambientes virtuais de aprendizagem. Ficou 

evidenciada a necessidade de se investir nesta pesquisa, que se torna relevante por 

ter proposto a interoperabilidade entre os referidos sistemas ainda não sugeridos 

anteriormente.  

Toda a trajetória de estudos e produções serviu para traçarmos uma linha de 

pesquisa sobre o uso dos dispositivos móveis na educação e concretizarmos nossa 

ideia de investir em soluções que integrem essas áreas. 

Este trabalho esteve voltado para criação de uma estrutura computacional que 

tornasse possível a interação entre dispositivos móveis e AVA, possibilitando que 

outras pessoas utilizem essa tecnologia em prol do seu desenvolvimento, seja como 

aluno, seja como profissional da educação. Além disso, pode proporcionar que 

outros pesquisadores utilizem o modelo proposto como referência para outros 
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trabalhos, como também possam evoluí-lo, sugerindo melhorias e ou acrescentando 

novos recursos que possibilitem o uso de outras funcionalidades disponíveis nos 

AVA através de dispositivos móveis. 

Consideramos que a realização deste trabalho trouxe como contribuição para 

área educacional a ampliação das possibilidades de interação entre professor e aluno, 

uma vez que o produto final vem favorecer o rompimento dos limites da sala de 

aula. Esta é mais uma iniciativa de facilitar a comunicação sem restrições de espaço e 

tempo, tornando a interação e consequentemente a aprendizagem situações 

ilimitadas. O fato do investimento se dar numa ferramenta voltada para a avaliação, 

deixa para professores e alunos um recurso que auxilia no acompanhamento e 

intervenção no processo de ensino e aprendizagem, adequando esta etapa tão 

complexa do fazer pedagógico ao uso das tecnologias. 

Para a computação, podemos ressaltar o investimento no padrão de 

interoperabilidade deixado para a comunidade. O produto criado e testado vem 

favorecer a comunicação efetivada por meio dos dispositivos móveis, o que traz para 

a comunidade acadêmica mais uma conquista em relação ao uso da tecnologia em 

prol de sua formação. 

Reconhecemos que este trabalho não tem a pretensão de encerrar as 

discussões entre o uso de aplicativos móveis para a Educação. Ele pode ser 

considerado um ponto de partida para investimentos futuros que permitam ainda 

mais a aplicação dos conhecimentos computacionais à aprendizagem, tendo em vista 

que a perspectiva é de maior interação entre estas áreas de grande repercussão. Pode 

ser considerado ponto de partida para que se possa enxergar possibilidades de 

interação entre ambientes e de uso da tecnologia em prol da aprendizagem. 
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6.3 Trabalhos futuros 

 

Entendemos que na área da educação a distância ainda existe muita coisa a ser 

realizada, sobretudo no uso das tecnologias móveis como meio de ensinar e 

aprender.  

Como continuidade e evolução deste trabalho, o modelo proposto  poderá ser 

utilizado como estratégia de flipped classroom (sala de aula invertida), possibilitando 

que os alunos aprendam os conteúdos em qualquer ambiente por meio de recursos 

diferentes,  antes mesmo de chegarem ao momento da aula com o professor (se ela de 

fato existir presencialmente). Os alunos farão uso do modelo para terem acesso, antes 

das aulas, aos conteúdos postados nos AVA. Assim, vislumbra-se uma otimização do 

tempo na sala de aula para aprofundar e sistematizar os conceitos, tirar dúvidas e 

realizar atividades práticas.  

Além disso, sugerimos como trabalhos futuros o desenvolvimento completo 

do QM e o uso do modelo de interoperabilidade com AVA reais existentes no 

mercado. Como também, o desenvolvimento de outros aplicativos que utilizem o 

modelo, diversificando os testes com outros AVA e ampliando para o uso com outros 

recursos além do questionário.  

É importante que o próprio modelo de interoperabilidade possa ser evoluído e 

que nossas pesquisas sejam continuadas, seja através do desenvolvimento de novas 

possibilidade de comunicação com os AVA, funcionalidade que envolvam algum 

tipo de processamento no middleware, implementação de segurança, entre outros. 
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Anexo 1 - Modelagem do protótipo Question Mobile. 

 

Para o desenvolvimento da proposta realizou-se o levantamento dos 

requisitos para a aplicação QM. Para isso, utilizou-se o diagrama de casos de uso 

para descrever as principais funcionalidades identificadas. Estas funcionalidades 

foram levantadas a partir de discussões com professores atuantes na área de EaD, 

bem como com alunos familiarizados com aplicações móveis pertencentes a UFRN. 

Dentre os principais requisitos elicitados destaca-se: o QM poderá integrar-se a 

qualquer AVA que possui recursos de questionário, o QM permitirá a autenticação 

dos usuários, as avaliações poderão ser respondidas off-line, o QM enviará os 

resultados da avaliação para o AVA, o professor poderá habilitar ou não as opções 

de feedback e apresentação do resultado da avaliação, o aluno poderá ter a 

oportunidade de rever as questões respondidas e as alternativas corretas, o usuário 

poderá salvar uma avaliação ainda não concluída para continuar em outro momento, 

entre outros. Em seguida foi modelada a solução proposta utilizando diagramas de 

classes e de sequência da UML (Unified Modeling Language). A Figura 15 ilustra o 

diagrama de caso de uso principal da aplicação. 

O diagrama de classes na fase de análise visa auxiliar a equipe de 

desenvolvimento a identificar os objetos que compõem a modelagem do sistema e o 

banco de dados.  

O QM é um sistema que trabalha com SQLite3 e  apresenta um banco de 

dados interno ao aplicativo. O aluno não terá acesso direto ao banco de dados, o que 

permite salvar dados importantes, como as respostas das questões e seus gabaritos.  

Para o desenvolvimento do QM, inicialmente foram identificadas sete classes: 

Aluno, AVA, Disciplina, Curso, Avaliação, Questão e Alternativa. Essas classes 

representam objetos do mundo real que agora ajudarão a programar o QM na fase de 

projeto.  Suas relações estão demonstradas na Figura 16. 
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Os diagramas de sequência representam a sequência dos processos do QM. A 

modelagem desses diagramas são descritas na tabela 7 e relacionadas às imagens 

posteriores. 

Tabela 7. Descrição dos diagramas de sequência 

Figura Descrição 

Figura 20. Diagrama de 

sequência cadastrar AVA 

Este diagrama mostra os procedimentos executados 

para que o aluno cadastre uma nova conexão a um 

AVA no QM. Para isso o aluno executa a aplicação em 

seu celular, na tela inicial ele clica no botão ‘+’ para 

adicionar uma conexão e depois digita a URL, seu 

login e senha para se conectar.  

Figura 21. Diagrama de 

sequência realizar login. 

O aluno efetua o login na primeira tela do QM 

fornecendo usuário e senha de um AVA específico. 

Depois o QM automaticamente se conecta ao AVA 

selecionado e atualiza as avaliações do banco de dados 

do QM. Após a atualização, o QM exibe a tela de 

avaliações contendo todas as avaliações disponíveis e 

atualizadas. 

Figura 22. Diagrama de 

sequência listar AVA. 

 

Quando o aluno clica no botão do dropbox para ver os 

AVA disponíveis, internamente o QM procura todos os 

AVA cadastrados. Depois é montada uma lista que é 

exibida dentro do componente dropbox. 

 

Figura 23. Diagrama de 

sequência listar avaliações. 

 

A primeira tela depois do login e a principal da 

aplicação é a Tela de Avaliações. Nesta tela o aluno 

pode ver todas as avaliações cadastradas para o AVA 
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que fez o login. O QM monta uma lista de avaliações e 

depois mostra na tela para que o aluno possa escolher 

qual avaliação deseja utilizar. 

Figura 24. Diagrama de 

sequência selecionar AVA. 

 

Para selecionar um AVA, primeiramente o QM invoca 

a classe AVADAO, que faz um select no banco de 

dados e puxa todos os AVA cadastrados. Depois os 

AVA são mostrados na tela e o aluno poderá escolher 

um através de um menu dropbox. 

Figura 25. Diagrama de 

sequência selecionar 

avaliação 

 

Esta sequência segue a mesma lógica da anterior, 

apenas trocando os objetos AVADAO por 

AvaliacaoDAO e AVA por Avaliação. No lugar de 

dropbox tem-se a tela de avaliações (principal). 

Figura 26. Diagrama de 

sequência listar questões 

Para listar as questões de uma avaliação específica, o 

QM invoca a classe QuestaoDAO que fará um SELECT 

no banco de dados procurando todas as questões 

pertencentes à esta avaliação. Depois as questões são 

exibidas uma a uma para o aluno, dentro de um loop. 

 

Figura 27. Diagrama de 

sequência listar 

alternativas. 

 

O QM invoca internamente a classe AlternativaDAO 

para exibir todas as alternativas da questão atual. As 

alternativas são colocadas em uma lista e 

disponibilizadas na tela para que o aluno possa 

escolher a resposta da questão. 

Figura 28. Diagrama de 

sequência responder 

avaliação. 

 

Após efetuar o login, listar as avaliações e selecionar 

uma avaliação, o usuário poderá respondê-la caso seja 

uma avaliação nova, por exemplo. O sistema entrará 

em um loop como descrito na Figura 22, e o usuário 
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poderá marcar uma alternativa para cada questão. 

Após responder todas as questões o usuário, se estiver 

conectado na internet, poderá ver sua nota, caso o 

professor tenha liberado esta opção. 

Figura 29. Diagrama de 

sequência enviar resposta. 

 

Após concluir uma avaliação o aluno tem a opção de 

enviá-la e em seguida obter sua nota. Para isso ele deve 

estar conectado à internet e clicar em ‘enviar 

respostas’. Quando o aluno clica em ‘enviar’, 

internamente o QM invoca as classes QuestaoDAO e 

AlternativaDAO para verificar as alternativas 

marcadas pelo aluno em todas as questões. Depois 

disso o sistema envia as respostas para o AVA ao qual 

aquela avaliação está relacionada e caso o professor 

tenha configurado esta opção, o aluno poderá ver o seu 

desempenho. 

Figura 30. Diagrama de 

sequência exibir resultado 

avaliação 

 

Para ver o resultado de uma avaliação, o aluno deverá 

ter completado e enviado os dados para o AVA. Caso 

já se tenha chegado na data que o professor configurou 

o AVA para disponibilizar as respostas, a nota é 

mostrada para o aluno. 

Figura 31. Diagrama de 

sequência navegar 

avaliação com gabarito. 

 

Ao selecionar uma avaliação que já foi concluída, 

enviada e teve as notas liberadas, o aluno poderá 

navegar e ver suas respostas e o gabarito correto de 

cada questão. Para isso o QM invoca a classe 

AvaliacaoDAO para listar as avaliações.O aluno 

escolhe uma avaliação com o status citado. Depois o 

QM obtém as respostas em uma conexão com o AVA. 

Em seguida invoca QuestaoDAO para listar todas as 
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questões daquela avaliação. Neste momento o sistema 

entra em um loop onde uma questão é exibida de cada 

vez. Para cada questão o QM invoca a classe 

AlternativaDAO, que buscará todas as alternativas 

daquela questão e exibirá na tela. A alternativa que o 

aluno marcou será indicada por um ‘X’. Se estiver 

correta ela será apresentada na cor verde, mas caso 

esteja errada será disponibilizada na cor vermelha e a 

alternativa correta na cor verde. 

Figura 32. Diagrama de 

sequência navegar 

avaliação. 

 

A sequencia seguida para este diagrama é a mesma do 

diagrama anterior, porém sem a exibição do gabarito. 

Figura 33. Diagrama de 

sequência sair avaliação 

 

Ao sair da avaliação, o QM salva o status dela 

invocando a classe AvaliacaoDAO, que é responsável 

por atualizar no banco de dados o status daquela 

avaliação. 

Figura 34. Diagrama de 

sequência sair sistema. 

 

Ao sair do sistema os dados atuais são salvos, como:  

estado da tela, horário do último acesso e demais 

informações referentes ao QM. 
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Propõe-se que a aplicação seja desenvolvida na linguagem de programação 

Java, e a representação da base de dados no SQLite, ambas tecnologias funcionam 

com o sistema operacional Android. Para garantir a melhor relação entre uso e 

desenvolvimento, orienta-se trabalhar com a versão 2.2 (Froyo) do Android, pois 

abrange mais de 95% dos aparelhos que possuem Android, ao mesmo tempo que 

consegue-se utilizar diversos recursos novos do SO através do pacote de 

compatibilidade [Android 2012]. 

A fim de implementar uma solução para o desenvolvimento do QM propõe-se 

uma arquitetura que atenda os requisitos não funcionais: (I) desempenho, (II) 

segurança, (III) escalabilidade e (IV) usabilidade do sistema. A Figura 32 representa o 

diagrama de requisitos não funcionais do QM.  
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Figura 17. Diagrama de Caso de Uso. 
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Figura 18. Diagrama de Classes 
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Figura 19. Diagrama de sequência cadastrar AVA 
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Figura 20. Diagrama de sequência realizar login. 
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Figura 21. Diagrama de sequência listar AVA. 
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Figura 22. Diagrama de sequência listar avaliações. 
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Figura 23. Diagrama de sequência selecionar AVA. 
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Figura 24. Diagrama de sequência selecionar avaliação 
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Figura 25. Diagrama de sequência listar questões. 
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Figura 26. Diagrama de sequência listar alternativas. 
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Figura 27. Diagrama de sequência responder avaliação. 
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Figura 28. Diagrama de sequência enviar resposta. 
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Figura 29.  Diagrama de sequência exibir resultado avaliação 
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Figura 30. Diagrama de sequência navegar avaliação com gabarito. 
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Figura 31. Diagrama de sequência navegar avaliação. 
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Figura 32. Diagrama de sequência sair avaliação 
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Figura 33. Diagrama de sequência sair sistema. 
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Figura 34. Diagrama de requisitos não funcionais. 
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Anexo 2 – Formulário da avaliação dos APP. 

 

1           IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO: __________________________________________________ 

1.1           SEXO: (   ) M  (   ) F 

1.2           IDADE: ________ 

1.3           CONHECIMENTO EM INFORMÁTICA:  

                (   ) BAIXO  (   ) INTERMEDIÁRIO  (   ) AVANÇADO 

1.4           GRAU DE INSTRUÇÃO: (   ) ENSINO MÉDIO  (   ) GRADUAÇÃO   (   ) PÓS GRADUAÇÃO 

 

2           IDENTIFICAÇÃO DO APLICATIVO 

2.1           NOME: ________________________________________________________________  

2.2           DESENVOLVEDOR: _____________________________________________________ 

2.3           DOWNLOAD: __________________________________________ 

 

3           IDENTIFICAÇÃO DO AVA 

3.1           PLATAFORMA: _______________________________ 

3.2           INSTITUIÇÃO: ________________________________ 

3.3           URL: __________________________________________ 

 

4           IDENTIFICAÇÃO DO DISPOSITIVO MÓVEL 

4.1           TIPO: (  ) SMARTPHONE  (   ) TABLET 

4.2           FABRICANTE: __________________________ 

4.3           MODELO: ______________________________ 

4.4           SISTEMA OPERACIONAL/VERSÃO: _______________________________ 

 

5           INSTALAÇÃO DO APLICATIVO 

5.1           O aplicativo foi baixado e instalado no dispositivo móvel com sucesso? (   ) Sim  (   ) Não 

http://qm.dimap.ufrn.br/moodle
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6           TESTE DE CONECTIVIDADE 

6.1           O aplicativo conectou-se ao AVA selecionado? (   ) Sim   (   ) Não 

6.2           Caso negativo, quais os problemas apresentados? 

(   ) Incompatibilidade da versão do AVA com o APP 

(   ) Erro de autenticação (Login) 

(   ) Outros 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

7           TESTE DE FUNCIONALIDADE 

Utilize por 45 minutos o aplicativo verificando o funcionamento das suas funcionalidades. 

7.1       O aplicativo apresenta as mesmas funcionalidades disponibilizadas pelo AVA? (  ) Sim (  ) Não 

7.2           Caso negativo, quais NÃO foram apresentadas? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

7.3           Sobre as funcionalidades apresentadas: 

 

Funcionalidade Correspondeu a expectativa? Caso negativo, quais os problemas encontrados? 

Cursos   

Participantes   

Notícias e avisos   

Discussões gerais   

Material Didático   
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Avaliações   

Bate-papo   

Pesquisa   

 

8           TESTE DE USABILIDADE 

Classifique os itens abaixo de 0 a 5 em ordem crescente 

8.1           Facilidade de utilização: (   ) 0 difícil a 5 fácil. 

8.2           Organização das informações: (   ) 0 ruim a 5 excelente. 

8.3           Layout das telas: (   ) 0 confuso a 5 claro. 

8.4           Nomenclatura utilizada nas telas (nome dos comandos, títulos, campos): (   ) 0 confuso a 5 

claro. 

8.5           Mensagens apresentadas pelo sistema: (   ) 0 confusas a 5 claras. 

8.6           Assimilação das informações: (   ) 0 difícil a 5 fácil. 

8.7           No geral, a realização do teste foi: (   ) 0 monótona a 5 interessante. 

8.8           Aponte situações em que você achou fácil utilizar no sistema: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

8.9           Aponte situações que você sentiu dificuldades: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

8.10       A aplicação disponibiliza uma ajuda on-line? (   ) Sim   (   ) Não 

8.11       Você utilizou a ajuda on-line? (   ) Sim   (   ) Não 

8.12       Diante do teste realizado, você acha que o programa atingiu o objetivo para o qual foi 

desenvolvido? Explique. 
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__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

8.13       O espaço abaixo é reservado para que você exponha sua opinião e sugira melhorias no 

sistema. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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Anexo 3 – Formulário de testes do modelo. 
 

1           IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO: __________________________________________________ 

1.1           IDADE: ________ 

1.3           CONHECIMENTO EM INFORMÁTICA:  

                (   ) BAIXO  (   ) INTERMEDIÁRIO  (   ) AVANÇADO 

 

2           IDENTIFICAÇÃO DO DISPOSITIVO MÓVEL 

2.1           TIPO: (  ) SMARTPHONE  (   ) TABLET 

2.2           FABRICANTE: __________________________ 

2.3           MODELO: ______________________________ 

2.4           SISTEMA OPERACIONAL/VERSÃO: _______________________________ 

 

3           INSTALAÇÃO DO APLICATIVO 

3.1           O aplicativo foi baixado e instalado no dispositivo móvel com sucesso? (   ) Sim  (   ) Não 

 

4           TESTE DE CONECTIVIDADE 

4.1           O aplicativo conectou-se ao AVA selecionado? (   ) Sim   (   ) Não 

4.2           Caso negativo, quais os problemas apresentados? 

(   ) Rede indisponível 

(   ) Erro de autenticação (Login) 

(   ) Outros 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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5           TESTE DE FUNCIONALIDADE 

Utilize por 10 minutos o aplicativo verificando o funcionamento das suas funcionalidades. 

5.1       O aplicativo apresenta a lista de questionários disponibilizada pelo AVA? (  ) Sim (  ) Não 

5.2        Caso negativo, quais os problemas? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

5.3       O aplicativo apresenta a lista de questões do questionário escolhido? (  ) Sim (  ) Não 

5.4       Caso negativo, quais os problemas? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

5.5       O aplicativo permitiu responder e enviar as respostas para o AVA? (  ) Sim (  ) Não 

5.6       Caso negativo, quais os problemas? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

5.7       As respostas foram armazenadas no banco de dados o AVA? Consultar o aplicador para 

verificar.  (  ) Sim (  ) Não 

 

5.8       Diante do teste realizado, você acha que o programa atingiu o objetivo para o qual foi 

desenvolvido? Explique. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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Anexo 4 – Biblioteca do modelo de interoperabilidade. 

 



Interoperability Model

Kleber Tavares Fernandes



Package

model.domain
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model.domain
Class Alternative

java.lang.Object
   |
   +-model.domain.Alternative
  

public class Alternative
extends Object

 
Represents an alternative of a question
  
 

 

 

 

    

Field Summary
private marked

Indicates if the alternative is marked

private text

Text of the alternative

Constructor Summary
public Alternative()

Constructor of Alternative

public Alternative(String text, boolean marked)

Constructor of Alternative

Method Summary
String getText()

boolean isMarked()

void setMarked(boolean marked)

void setText(String text)

Methods inherited from class java.lang.Object

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, registerNatives,
toString, wait, wait, wait

Fields

text
private java.lang.String text

Text of the alternative
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marked
private boolean marked

Indicates if the alternative is marked

Constructors

Alternative
public Alternative()

Constructor of Alternative

Alternative
public Alternative(String text,
                   boolean marked)

Constructor of Alternative

Parameters:
text

marked

Methods

getText
public String getText()

setText
public void setText(String text)

isMarked
public boolean isMarked()

setMarked
public void setMarked(boolean marked)
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model.domain
Class Class

java.lang.Object
   |
   +-model.domain.Class
  

public class Class
extends Object

 
Represent a class of a Course. *
  
 

 

 

Field Summary
private classCode

Code of the class

private classesPerWeek

Number of lessons per week

private classLoad

Total number of hours taught

private description

Description of the class.

private name

Name of the Class, e.g.

private numberTests

Number of tests applied.

private professors

Professors name

private status

Current status of the class.

Constructor Summary
public Class()

Constructor of the Class

public Class(int classCode, String name, String description, int classLoad,
int classesWeek, int status, int numberTests, List professors)

Constructor of the Class

Method Summary
int getClassCode()

int getClassesPerWeek()

int getClassLoad()
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String getDescription()

String getName()

int getNumberTests()

List getProfessors()

int getStatus()

void setClassCode(int classCode)

void setClassesPerWeek(int classesPerWeek)

void setClassLoad(int classLoad)

void setDescription(String description)

void setName(String name)

void setNumberTests(int numberTests)

void setProfessors(List professors)

void setStatus(int status)

Methods inherited from class java.lang.Object

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, registerNatives,
toString, wait, wait, wait

Fields

classCode
private int classCode

Code of the class

name
private java.lang.String name

Name of the Class, e.g. Java Programming

description
private java.lang.String description

Description of the class. It's a short text with the content of the class.
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classLoad
private int classLoad

Total number of hours taught

classesPerWeek
private int classesPerWeek

Number of lessons per week

status
private int status

Current status of the class.

numberTests
private int numberTests

Number of tests applied.

professors
private java.util.List professors

Professors name

Constructors

Class
public Class()

Constructor of the Class

Class
public Class(int classCode,
             String name,
             String description,
             int classLoad,
             int classesWeek,
             int status,
             int numberTests,
             List professors)

Constructor of the Class

Parameters:
classCode

name

description

classLoad

classesWeek

status
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(continued from last page)

numberTests

professors

Methods

getClassCode
public int getClassCode()

setClassCode
public void setClassCode(int classCode)

getName
public String getName()

setName
public void setName(String name)

getDescription
public String getDescription()

setDescription
public void setDescription(String description)

getClassLoad
public int getClassLoad()

setClassLoad
public void setClassLoad(int classLoad)

getClassesPerWeek
public int getClassesPerWeek()
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setClassesPerWeek
public void setClassesPerWeek(int classesPerWeek)

getStatus
public int getStatus()

setStatus
public void setStatus(int status)

getNumberTests
public int getNumberTests()

setNumberTests
public void setNumberTests(int numberTests)

getProfessors
public List getProfessors()

setProfessors
public void setProfessors(List professors)

Page 9 of 80

model.domain.Class



model.domain
Class Course

java.lang.Object
   |
   +-model.domain.Course
  

public class Course
extends Object

 
Represent a Course
  
 

 

 

Field Summary
private courseCode

Code of the course

private description

Brief description of the course

private duration

Duration of the course (months)

private name

Name of the Course, e.g Computer Science

Constructor Summary
public Course()

Constructor of the Course

public Course(int courseCode, String name, String description, int duration)

Constructor of the Course

Method Summary
int getCourseCode()

String getDescription()

int getDuration()

String getName()

void setCourseCode(int courseCode)

void setDescription(String description)

void setDuration(int duration)

void setName(String name)

Page 10 of 80

model.domain.Course



 

    

  

  

  

 

  

 

Methods inherited from class java.lang.Object

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, registerNatives,
toString, wait, wait, wait

Fields

courseCode
private int courseCode

Code of the course

name
private java.lang.String name

Name of the Course, e.g Computer Science

description
private java.lang.String description

Brief description of the course

duration
private int duration

Duration of the course (months)

Constructors

Course
public Course()

Constructor of the Course

Course
public Course(int courseCode,
              String name,
              String description,
              int duration)

Constructor of the Course

Parameters:
courseCode

name

description

term

classLoad

duration
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Methods

getCourseCode
public int getCourseCode()

setCourseCode
public void setCourseCode(int courseCode)

getName
public String getName()

setName
public void setName(String name)

getDescription
public String getDescription()

setDescription
public void setDescription(String description)

getDuration
public int getDuration()

setDuration
public void setDuration(int duration)
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model.domain
Class Question

java.lang.Object
   |
   +-model.domain.Question
  

public class Question
extends Object

 
Represent a question from a Questionnaire
  
 

 

 

Field Summary
private alternatives

Alternatives of the question

private answer

Answer of the question

private enunciation

Enunciation of the question

private number

Number of the question

private type

Type of the question

Constructor Summary
public Question()

Constructor of the Question

public Question(int number, String enunciation, int type)

Constructor of the Question

Method Summary
List getAlternatives()

String getAnswer()

String getEnunciation()

int getNumber()

int getType()

void setAlternatives(List alternatives)
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void setAnswer(String answer)

void setEnunciation(String enunciation)

void setNumber(int number)

void setType(int type)

Methods inherited from class java.lang.Object

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, registerNatives,
toString, wait, wait, wait

Fields

number
private int number

Number of the question

enunciation
private java.lang.String enunciation

Enunciation of the question

type
private int type

Type of the question

alternatives
private java.util.List alternatives

Alternatives of the question

answer
private java.lang.String answer

Answer of the question

Constructors

Question
public Question()

Constructor of the Question
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(continued from last page)

Question
public Question(int number,
                String enunciation,
                int type)

Constructor of the Question

Parameters:
number

enunciation

type

Methods

getNumber
public int getNumber()

setNumber
public void setNumber(int number)

getEnunciation
public String getEnunciation()

setEnunciation
public void setEnunciation(String enunciation)

getType
public int getType()

setType
public void setType(int type)

getAlternatives
public List getAlternatives()
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setAlternatives
public void setAlternatives(List alternatives)

getAnswer
public String getAnswer()

setAnswer
public void setAnswer(String answer)
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model.domain
Class Questionnaire

java.lang.Object
   |
   +-model.domain.Questionnaire
  

public class Questionnaire
extends Object

 
Represent a questionnaire from a Class
  
 

 

 

Field Summary
private description

Description of the Questionnaire

private expirationDate

Expiration date to submit the questionnaire

private maxGrade

Max grade

private minGrade

Min grade

private numberQuestions

Number of questions in the questionnaire

private openingNote

Opening note of the questionnaire

private questionnaireCode

Code of the Questionnaire

private status

Current status of the questionnaire

private studentGrade

Grade of the student (If he has already submitted)

private timeLimit

Time limit in minutes to submit the questionnaire

Constructor Summary
public Questionnaire()

Constructor of the Questionnaire

public Questionnaire(int questionnaireCode, String description, int timeLimit,
String openingNote, float maxGrade, float minGrade, float studentGrade,
Date expirationDate, int status, int numberQuestions)

Constructor of the Questionnaire

Method Summary
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String getDescription()

Date getExpirationDate()

float getMaxGrade()

float getMinGrade()

int getNumberQuestions()

String getOpeningNote()

int getQuestionnaireCode()

int getStatus()

float getStudentGrade()

int getTimeLimit()

void setDescription(String description)

void setExpirationDate(Date expirationDate)

void setMaxGrade(float maxGrade)

void setMinGrade(float minGrade)

void setNumberQuestions(int numberQuestions)

void setOpeningNote(String openingNote)

void setQuestionnaireCode(int questionnaireCode)

void setStatus(int status)

void setStudentGrade(float studentGrade)

void setTimeLimit(int timeLimit)

Methods inherited from class java.lang.Object

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, registerNatives,
toString, wait, wait, wait

Fields
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questionnaireCode
private int questionnaireCode

Code of the Questionnaire

description
private java.lang.String description

Description of the Questionnaire

timeLimit
private int timeLimit

Time limit in minutes to submit the questionnaire

openingNote
private java.lang.String openingNote

Opening note of the questionnaire

maxGrade
private float maxGrade

Max grade

minGrade
private float minGrade

Min grade

studentGrade
private float studentGrade

Grade of the student (If he has already submitted)

expirationDate
private java.util.Date expirationDate

Expiration date to submit the questionnaire

status
private int status

Current status of the questionnaire

numberQuestions
private int numberQuestions
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Number of questions in the questionnaire

Constructors

Questionnaire
public Questionnaire()

Constructor of the Questionnaire

Questionnaire
public Questionnaire(int questionnaireCode,
                     String description,
                     int timeLimit,
                     String openingNote,
                     float maxGrade,
                     float minGrade,
                     float studentGrade,
                     Date expirationDate,
                     int status,
                     int numberQuestions)

Constructor of the Questionnaire

Parameters:
questionnaireCode

description

timeLimit

openingNote

maxGrade

minGrade

studentGrade

expirationDate

status

numberQuestions

Methods

getQuestionnaireCode
public int getQuestionnaireCode()

setQuestionnaireCode
public void setQuestionnaireCode(int questionnaireCode)

getDescription
public String getDescription()
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setDescription
public void setDescription(String description)

getTimeLimit
public int getTimeLimit()

setTimeLimit
public void setTimeLimit(int timeLimit)

getOpeningNote
public String getOpeningNote()

setOpeningNote
public void setOpeningNote(String openingNote)

getMaxGrade
public float getMaxGrade()

setMaxGrade
public void setMaxGrade(float maxGrade)

getMinGrade
public float getMinGrade()

setMinGrade
public void setMinGrade(float minGrade)

getStudentGrade
public float getStudentGrade()
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setStudentGrade
public void setStudentGrade(float studentGrade)

getExpirationDate
public Date getExpirationDate()

setExpirationDate
public void setExpirationDate(Date expirationDate)

getStatus
public int getStatus()

setStatus
public void setStatus(int status)

getNumberQuestions
public int getNumberQuestions()

setNumberQuestions
public void setNumberQuestions(int numberQuestions)
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model.domain
Class User

java.lang.Object
   |
   +-model.domain.User
  

public class User
extends Object

 
Represent a user (student) *
  
 

 

 

Field Summary
private email

Email of the user

private id

Id of the user

private login

Login of the user

private name

Name of the user

Constructor Summary
public User()

Constructor of the User

public User(int id, String name, String login, String email)

Constructor of the User

Method Summary
String getEmail()

int getId()

String getLogin()

String getName()

void setEmail(String email)

void setId(int id)

void setLogin(String login)

void setName(String name)
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Methods inherited from class java.lang.Object

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, registerNatives,
toString, wait, wait, wait

Fields

id
private int id

Id of the user

name
private java.lang.String name

Name of the user

login
private java.lang.String login

Login of the user

email
private java.lang.String email

Email of the user

Constructors

User
public User()

Constructor of the User

User
public User(int id,
            String name,
            String login,
            String email)

Constructor of the User

Parameters:
id

name

login

email

Methods
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getId
public int getId()

setId
public void setId(int id)

getName
public String getName()

setName
public void setName(String name)

getLogin
public String getLogin()

setLogin
public void setLogin(String login)

getEmail
public String getEmail()

setEmail
public void setEmail(String email)
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model.exception
Class EmptyAttributeException

java.lang.Object
   |
   +-java.lang.Throwable
      |
      +-java.lang.Exception
         |
         +-model.exception.EmptyAttributeException

  

public class EmptyAttributeException
extends Exception

 
Exception to force filed that are not Optional to be filled
  
 

 

 

 

 

 

    

All Implemented Interfaces:
Serializable

Field Summary
private static final serialVersionUID

Value: 1

Fields inherited from class java.lang.Exception

serialVersionUID

Fields inherited from class java.lang.Throwable

backtrace, cause, detailMessage, serialVersionUID, stackTrace

Constructor Summary
public EmptyAttributeException()

public EmptyAttributeException(String message)

Methods inherited from class java.lang.Throwable

fillInStackTrace, getCause, getLocalizedMessage, getMessage, getOurStackTrace,
getStackTrace, getStackTraceDepth, getStackTraceElement, initCause, printStackTrace,
printStackTrace, printStackTrace, printStackTraceAsCause, printStackTraceAsCause,
setStackTrace, toString, writeObject

Methods inherited from class java.lang.Object

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, registerNatives,
toString, wait, wait, wait

Fields

Page 27 of 80

model.exception.EmptyAttributeException



 

  

(continued from last page)

serialVersionUID
private static final long serialVersionUID

Constant value: 1

Constructors

EmptyAttributeException
public EmptyAttributeException()

EmptyAttributeException
public EmptyAttributeException(String message)
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model.utils
Class Constants

java.lang.Object
   |
   +-model.utils.Constants
  

public class Constants
extends Object

 
Constants used in the model
  
 

Field Summary
public static final CLASS_STATUS_CLOSED

Status for class that are open
Value: 2

public static final CLASS_STATUS_OPEN

Status for class that are open
Value: 1

public static final QUESTION_TYPE_OBJECTIVE

Type for objective questions
Value: 1

public static final QUESTION_TYPE_SUBJECTIVE

Type for subjective questions
Value: 2

public static final QUESTIONNAIRE_STATUS_DONE_NOT_SENT

Status for questionnaires who were done but not sent
Value: 5

public static final QUESTIONNAIRE_STATUS_DONE_SENT

Status for questionnaires who were done and sent
Value: 4

public static final QUESTIONNAIRE_STATUS_EXPIRED

Status for expired questionnaires
Value: 2

public static final QUESTIONNAIRE_STATUS_NOT_DONE

Status for not done questionnaires
Value: 3

public static final QUESTIONNAIRE_STATUS_OPEN

Status for open questionnaires
Value: 1

public static final QUSTIONNAIRE_OPERATION_SEND

Operation to submit the answers of the questionnaire
Value: 1
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public static final QUSTIONNAIRE_OPERATION_STORE

Operation to store the answers of the questionnaire
Value: 2

public static final RESPONSE_CODE_BAD_REQUEST_ERROR

There was an error processing the request
Value: 2

public static final RESPONSE_CODE_ID_QUESTIONNAIRE_SESSION_ERROR

Something wrong with the questionnaire session's id
Value: 5

public static final RESPONSE_CODE_ID_SESSION_ERROR

Something wrong with the session's id
Value: 4

public static final RESPONSE_CODE_OK

Request was successfully processed
Value: 1

public static final RESPONSE_CODE_UNEXPECTD_ERROR

An unexpected error occurred.
Value: 3

Constructor Summary
public Constants()

Methods inherited from class java.lang.Object

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, registerNatives,
toString, wait, wait, wait

Fields

RESPONSE_CODE_OK
public static final int RESPONSE_CODE_OK

Request was successfully processed
Constant value: 1

RESPONSE_CODE_BAD_REQUEST_ERROR
public static final int RESPONSE_CODE_BAD_REQUEST_ERROR

There was an error processing the request
Constant value: 2

RESPONSE_CODE_UNEXPECTD_ERROR
public static final int RESPONSE_CODE_UNEXPECTD_ERROR

An unexpected error occurred. This could be use for anything and any field of the request
Constant value: 3
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RESPONSE_CODE_ID_SESSION_ERROR
public static final int RESPONSE_CODE_ID_SESSION_ERROR

Something wrong with the session's id
Constant value: 4

RESPONSE_CODE_ID_QUESTIONNAIRE_SESSION_ERROR
public static final int RESPONSE_CODE_ID_QUESTIONNAIRE_SESSION_ERROR

Something wrong with the questionnaire session's id
Constant value: 5

CLASS_STATUS_OPEN
public static final int CLASS_STATUS_OPEN

Status for class that are open
Constant value: 1

CLASS_STATUS_CLOSED
public static final int CLASS_STATUS_CLOSED

Status for class that are open
Constant value: 2

QUESTIONNAIRE_STATUS_OPEN
public static final int QUESTIONNAIRE_STATUS_OPEN

Status for open questionnaires
Constant value: 1

QUESTIONNAIRE_STATUS_EXPIRED
public static final int QUESTIONNAIRE_STATUS_EXPIRED

Status for expired questionnaires
Constant value: 2

QUESTIONNAIRE_STATUS_NOT_DONE
public static final int QUESTIONNAIRE_STATUS_NOT_DONE

Status for not done questionnaires
Constant value: 3

QUESTIONNAIRE_STATUS_DONE_SENT
public static final int QUESTIONNAIRE_STATUS_DONE_SENT

Status for questionnaires who were done and sent
Constant value: 4
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QUESTIONNAIRE_STATUS_DONE_NOT_SENT
public static final int QUESTIONNAIRE_STATUS_DONE_NOT_SENT

Status for questionnaires who were done but not sent
Constant value: 5

QUSTIONNAIRE_OPERATION_SEND
public static final int QUSTIONNAIRE_OPERATION_SEND

Operation to submit the answers of the questionnaire
Constant value: 1

QUSTIONNAIRE_OPERATION_STORE
public static final int QUSTIONNAIRE_OPERATION_STORE

Operation to store the answers of the questionnaire
Constant value: 2

QUESTION_TYPE_OBJECTIVE
public static final int QUESTION_TYPE_OBJECTIVE

Type for objective questions
Constant value: 1

QUESTION_TYPE_SUBJECTIVE
public static final int QUESTION_TYPE_SUBJECTIVE

Type for subjective questions
Constant value: 2

Constructors

Constants
public Constants()
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model.utils
Interface Optional
  

public interface Optional
extends Annotation

 
Indicates that the object is not required
   

   

Methods inherited from interface java.lang.annotation.Annotation

annotationType, equals, hashCode, toString
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model.ws
Class ClassRequest

java.lang.Object
   |
   +-model.ws.GenericRequest
      |
      +-model.ws.ClassRequest
  

public class ClassRequest
extends GenericRequest

 
Represents the format of a request to obtain the Classs from a Course
  
 

 

 

Field Summary
private courseCode

Code of the Course

private idSession

id of the session

private login

User's login

private status

Status of the classes that are been requested.

Constructor Summary
public ClassRequest()

Constructor of ClassRequest

public ClassRequest(long idSession, String login, int courseCode, Integer[]
status)

Constructor of ClassRequest

Method Summary
int getCourseCode()

long getIdSession()

String getLogin()

Integer[] getStatus()

void setCourseCode(int courseCode)

void setIdSession(long idSession)

void setLogin(String login)
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void setStatus(Integer[] status)

Methods inherited from class model.ws.GenericRequest

validadeRequiredFields

Methods inherited from class java.lang.Object

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, registerNatives,
toString, wait, wait, wait

Fields

idSession
private long idSession

id of the session

login
private java.lang.String login

User's login

courseCode
private int courseCode

Code of the Course

status
private java.lang.Integer status

Status of the classes that are been requested. If status is null, all class will come whatever the status This field is marked
as Optional

Constructors

ClassRequest
public ClassRequest()

Constructor of ClassRequest

ClassRequest
public ClassRequest(long idSession,
                    String login,
                    int courseCode,
                    Integer[] status)

Constructor of ClassRequest
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Parameters:
idSession

login

courseCode

status

Methods

getIdSession
public long getIdSession()

setIdSession
public void setIdSession(long idSession)

getLogin
public String getLogin()

setLogin
public void setLogin(String login)

getCourseCode
public int getCourseCode()

setCourseCode
public void setCourseCode(int courseCode)

getStatus
public Integer[] getStatus()

setStatus
public void setStatus(Integer[] status)
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model.ws
Class ClassResponse

java.lang.Object
   |
   +-model.ws.GenericResponse
      |
      +-model.ws.ClassResponse
  

public class ClassResponse
extends GenericResponse

 
Response from the ClassRequest
  
 

 

 

 

 

 

Field Summary
private classes

Classes found by the request

private quantity

Quantity of classes returned

Fields inherited from class model.ws.GenericResponse

log, responseCode

Constructor Summary
public ClassResponse()

Constructor of ClassResponse

public ClassResponse(int quantity, List classes)

Constructor of ClassResponse

Method Summary
List getClasses()

int getQuantity()

void setClasses(List classes)

void setQuantity(int quantity)

Methods inherited from class model.ws.GenericResponse

getLog, getResponseCode, setLog, setResponseCode, validadeRequiredFields

Methods inherited from class java.lang.Object

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, registerNatives,
toString, wait, wait, wait
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Fields

quantity
private int quantity

Quantity of classes returned

classes
private java.util.List classes

Classes found by the request

Constructors

ClassResponse
public ClassResponse()

Constructor of ClassResponse

ClassResponse
public ClassResponse(int quantity,
                     List classes)

Constructor of ClassResponse

Parameters:
quantity

classes

Methods

getQuantity
public int getQuantity()

setQuantity
public void setQuantity(int quantity)

getClasses
public List getClasses()
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setClasses
public void setClasses(List classes)
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model.ws
Class CourseRequest

java.lang.Object
   |
   +-model.ws.GenericRequest
      |
      +-model.ws.CourseRequest
  

public class CourseRequest
extends GenericRequest

 
Represents the format of a request to obtain the Courses from a User
  
 

 

 

 

 

    

Field Summary
private idSession

id of the session

private login

Login of the User

Constructor Summary
public CourseRequest()

Constructor of CourseRequest

public CourseRequest(long idSession, String login)

Constructor of CourseRequest

Method Summary
long getIdSession()

String getLogin()

void setIdSession(long idSession)

void setLogin(String login)

Methods inherited from class model.ws.GenericRequest

validadeRequiredFields

Methods inherited from class java.lang.Object

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, registerNatives,
toString, wait, wait, wait

Fields
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idSession
private long idSession

id of the session

login
private java.lang.String login

Login of the User

Constructors

CourseRequest
public CourseRequest()

Constructor of CourseRequest

CourseRequest
public CourseRequest(long idSession,
                     String login)

Constructor of CourseRequest

Parameters:
idSession

login

term

Methods

getIdSession
public long getIdSession()

setIdSession
public void setIdSession(long idSession)

getLogin
public String getLogin()

setLogin
public void setLogin(String login)
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model.ws
Class CourseResponse

java.lang.Object
   |
   +-model.ws.GenericResponse
      |
      +-model.ws.CourseResponse
  

public class CourseResponse
extends GenericResponse

 
Response from the CourseRequest
  
 

 

 

 

 

 

Field Summary
private courses

Courses found by the request

private quantity

Quantity of courses returned

Fields inherited from class model.ws.GenericResponse

log, responseCode

Constructor Summary
public CourseResponse()

Constructor of CourseResponse

public CourseResponse(int quantity, List courses)

Constructor of CourseResponse

Method Summary
List getCourses()

int getQuantity()

void setCourses(List courses)

void setQuantity(int quantity)

Methods inherited from class model.ws.GenericResponse

getLog, getResponseCode, setLog, setResponseCode, validadeRequiredFields

Methods inherited from class java.lang.Object

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, registerNatives,
toString, wait, wait, wait
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Fields

quantity
private int quantity

Quantity of courses returned

courses
private java.util.List courses

Courses found by the request

Constructors

CourseResponse
public CourseResponse()

Constructor of CourseResponse

CourseResponse
public CourseResponse(int quantity,
                      List courses)

Constructor of CourseResponse

Parameters:
quantity

courses

Methods

getQuantity
public int getQuantity()

setQuantity
public void setQuantity(int quantity)

getCourses
public List getCourses()
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setCourses
public void setCourses(List courses)
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model.ws
Class GenericRequest

java.lang.Object
   |
   +-model.ws.GenericRequest

  

public class GenericRequest
extends Object

 
Generic request with helper methods and generic fields to all requests
  
 

 

 

    

 

Direct Known Subclasses:
ClassRequest, CourseRequest, LoginRequest, QuestionnaireContentRequest, SubmitQuestionnaireRequest

Constructor Summary
public GenericRequest()

Method Summary
boolean validadeRequiredFields(Object obj)

Validate the request's fields

Methods inherited from class java.lang.Object

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, registerNatives,
toString, wait, wait, wait

Constructors

GenericRequest
public GenericRequest()

Methods

validadeRequiredFields
public boolean validadeRequiredFields(Object obj)
  throws IllegalArgumentException,
         IllegalAccessException,
         EmptyAttributeException

Validate the request's fields

Parameters:
obj

Returns:
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Throws:
IllegalArgumentException

IllegalAccessException

EmptyAttributeException - if an non Optional if empty or null
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model.ws
Class GenericResponse

java.lang.Object
   |
   +-model.ws.GenericResponse

  

public class GenericResponse
extends Object

 
Generic response with helper methods and generic fields to all responses
  
 

 

 

 

    

Direct Known Subclasses:
ClassResponse, CourseResponse, LoginResponse, QuestionnaireContentResponse, QuestionnaireResponse,
SubmitQuestionnarieResponse

Field Summary
private log

Log of the operation requested This field is marked as Optional

private responseCode

Code of the response

Constructor Summary
public GenericResponse()

Method Summary
String getLog()

int getResponseCode()

void setLog(String log)

void setResponseCode(int responseCode)

boolean validadeRequiredFields(Object obj)

Validate the response's fields

Methods inherited from class java.lang.Object

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, registerNatives,
toString, wait, wait, wait

Fields
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responseCode
private int responseCode

Code of the response

log
private java.lang.String log

Log of the operation requested This field is marked as Optional

Constructors

GenericResponse
public GenericResponse()

Methods

validadeRequiredFields
public boolean validadeRequiredFields(Object obj)
  throws IllegalArgumentException,
         IllegalAccessException,
         EmptyAttributeException

Validate the response's fields

Parameters:
obj

Returns:

Throws:
IllegalArgumentException

IllegalAccessException

EmptyAttributeException - if an non Optional if empty or null

getResponseCode
public int getResponseCode()

setResponseCode
public void setResponseCode(int responseCode)

getLog
public String getLog()
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setLog
public void setLog(String log)
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model.ws
Class LoginRequest

java.lang.Object
   |
   +-model.ws.GenericRequest
      |
      +-model.ws.LoginRequest
  

public class LoginRequest
extends GenericRequest

 
Represents the format of a request to process login to an User
  
 

 

 

 

 

    

Field Summary
private login

Login of User

private password

Password of User

Constructor Summary
public LoginRequest()

Constructor of LoginRequest

public LoginRequest(String login, String password)

Constructor of LoginRequest

Method Summary
String getLogin()

String getPassword()

void setLogin(String login)

void setPassword(String password)

Methods inherited from class model.ws.GenericRequest

validadeRequiredFields

Methods inherited from class java.lang.Object

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, registerNatives,
toString, wait, wait, wait

Fields
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login
private java.lang.String login

Login of User

password
private java.lang.String password

Password of User

Constructors

LoginRequest
public LoginRequest()

Constructor of LoginRequest

LoginRequest
public LoginRequest(String login,
                    String password)

Constructor of LoginRequest

Parameters:
login

password

Methods

getLogin
public String getLogin()

setLogin
public void setLogin(String login)

getPassword
public String getPassword()

setPassword
public void setPassword(String password)
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model.ws
Class LoginResponse

java.lang.Object
   |
   +-model.ws.GenericResponse
      |
      +-model.ws.LoginResponse
  

public class LoginResponse
extends GenericResponse

 
Response from the LoginRequest
  
 

 

 

 

Field Summary
private expirationDate

Expirate date of the session

private idSession

Id of the session.

private loginDate

Date(time) of the login

private user

Information of the User

Fields inherited from class model.ws.GenericResponse

log, responseCode

Constructor Summary
public LoginResponse()

Constructor of LoginResponse

public LoginResponse(Date loginDate, Date expirationDate, long idSession, User
user)

Constructor of LoginResponse

Method Summary
Date getExpirationDate()

long getIdSession()

Date getLoginDate()

User getUser()

void setExpirationDate(Date expirationDate)
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void setIdSession(long idSession)

void setLoginDate(Date loginDate)

void setUser(User user)

Methods inherited from class model.ws.GenericResponse

getLog, getResponseCode, setLog, setResponseCode, validadeRequiredFields

Methods inherited from class java.lang.Object

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, registerNatives,
toString, wait, wait, wait

Fields

loginDate
private java.util.Date loginDate

Date(time) of the login

expirationDate
private java.util.Date expirationDate

Expirate date of the session

idSession
private long idSession

Id of the session. Used to process all the requests.

user
private model.domain.User user

Information of the User

Constructors

LoginResponse
public LoginResponse()

Constructor of LoginResponse
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LoginResponse
public LoginResponse(Date loginDate,
                     Date expirationDate,
                     long idSession,
                     User user)

Constructor of LoginResponse

Parameters:
loginDate

expirationDate

idSession

user

Methods

getLoginDate
public Date getLoginDate()

setLoginDate
public void setLoginDate(Date loginDate)

getExpirationDate
public Date getExpirationDate()

setExpirationDate
public void setExpirationDate(Date expirationDate)

getIdSession
public long getIdSession()

setIdSession
public void setIdSession(long idSession)

getUser
public User getUser()
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setUser
public void setUser(User user)
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model.ws
Class QuestionnaireContentRequest

java.lang.Object
   |
   +-model.ws.GenericRequest
      |
      +-model.ws.QuestionnaireContentRequest
  

public class QuestionnaireContentRequest
extends GenericRequest

 
Represents the format of a request to obtain the content of a Questionnaire from a Class
  
 

 

 

 

 

Field Summary
private idSession

Id of the session

private login

User`s login

private questionnarieCode

Code of the questionnaire

Constructor Summary
public QuestionnaireContentRequest()

Constructor of the QuestionnaireRequest

public QuestionnaireContentRequest(int idSession, String login, int
questionnarieCode)

Constructor of the QuestionnaireRequest

Method Summary
long getIdSession()

String getLogin()

int getQuestionnarieCode()

void setIdSession(long idSession)

void setLogin(String login)

void setQuestionnarieCode(int questionnarieCode)

Methods inherited from class model.ws.GenericRequest

validadeRequiredFields
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Methods inherited from class java.lang.Object

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, registerNatives,
toString, wait, wait, wait

Fields

idSession
private long idSession

Id of the session

login
private java.lang.String login

User`s login

questionnarieCode
private int questionnarieCode

Code of the questionnaire

Constructors

QuestionnaireContentRequest
public QuestionnaireContentRequest()

Constructor of the QuestionnaireRequest

QuestionnaireContentRequest
public QuestionnaireContentRequest(int idSession,
                                   String login,
                                   int questionnarieCode)

Constructor of the QuestionnaireRequest

Parameters:
idSession

login

questionnarieCode

Methods

getIdSession
public long getIdSession()
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setIdSession
public void setIdSession(long idSession)

getLogin
public String getLogin()

setLogin
public void setLogin(String login)

getQuestionnarieCode
public int getQuestionnarieCode()

setQuestionnarieCode
public void setQuestionnarieCode(int questionnarieCode)
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model.ws
Class QuestionnaireContentResponse

java.lang.Object
   |
   +-model.ws.GenericResponse
      |
      +-model.ws.QuestionnaireContentResponse
  

public class QuestionnaireContentResponse
extends GenericResponse

 
Response from the QuestionnaireContentRequest
  
 

 

 

 

Field Summary
private beginDate

Date (time) that the questionnaire started

private endDate

Date (time) that the questionnaire will closed

private idQuestionnaireSession

id of the questionnaire' session.

private questions

Questions of the questionnaire

Fields inherited from class model.ws.GenericResponse

log, responseCode

Constructor Summary
public QuestionnaireContentResponse()

Constructor of QuestionnaireContentResponse

public QuestionnaireContentResponse(int idQuestionnaireSession, Date
beginDate, Date endDate, List questions)

Constructor of QuestionnaireContentResponse

Method Summary
Date getBeginDate()

Date getEndDate()

long getIdQuestionnaireSession()

List getQuestions()

void setBeginDate(Date beginDate)
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void setEndDate(Date endDate)

void setIdQuestionnaireSession(long idQuestionnaireSession)

void setQuestions(List questions)

Methods inherited from class model.ws.GenericResponse

getLog, getResponseCode, setLog, setResponseCode, validadeRequiredFields

Methods inherited from class java.lang.Object

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, registerNatives,
toString, wait, wait, wait

Fields

idQuestionnaireSession
private long idQuestionnaireSession

id of the questionnaire' session. Used to process all the requests with questionnaire.

beginDate
private java.util.Date beginDate

Date (time) that the questionnaire started

endDate
private java.util.Date endDate

Date (time) that the questionnaire will closed

questions
private java.util.List questions

Questions of the questionnaire

Constructors

QuestionnaireContentResponse
public QuestionnaireContentResponse()

Constructor of QuestionnaireContentResponse
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QuestionnaireContentResponse
public QuestionnaireContentResponse(int idQuestionnaireSession,
                                    Date beginDate,
                                    Date endDate,
                                    List questions)

Constructor of QuestionnaireContentResponse

Parameters:
idQuestionnarieSession

beginDate

endDate

questions

Methods

getIdQuestionnaireSession
public long getIdQuestionnaireSession()

setIdQuestionnaireSession
public void setIdQuestionnaireSession(long idQuestionnaireSession)

getBeginDate
public Date getBeginDate()

setBeginDate
public void setBeginDate(Date beginDate)

getEndDate
public Date getEndDate()

setEndDate
public void setEndDate(Date endDate)

getQuestions
public List getQuestions()
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setQuestions
public void setQuestions(List questions)
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model.ws
Class QuestionnaireRequest

java.lang.Object
   |
   +-model.ws.QuestionnaireRequest
  

public class QuestionnaireRequest
extends Object

 
Represents the format of a request to obtain the Questionnaires from a Class
  
 

 

 

Field Summary
private classCodes

Codes of the classes.

private idSession

id of the session

private login

User's login

private status

Status of the questionnaire that are been requested.

Constructor Summary
public QuestionnaireRequest()

Constructor of QuestionnaireRequest

public QuestionnaireRequest(long idSession, String login, int[] classCodes,
Integer[] status)

Constructor of QuestionnaireRequest

Method Summary
int[] getClassCodes()

long getIdSession()

String getLogin()

Integer[] getStatus()

void setClassCodes(int[] classCodes)

void setIdSession(long idSession)

void setLogin(String login)
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void setStatus(Integer[] status)

Methods inherited from class java.lang.Object

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, registerNatives,
toString, wait, wait, wait

Fields

idSession
private long idSession

id of the session

login
private java.lang.String login

User's login

classCodes
private int classCodes

Codes of the classes. It is possible to request questionnaire from many Classes

status
private java.lang.Integer status

Status of the questionnaire that are been requested. If status is null, all questionnaire will come whatever the status This
field is marked as Optional

Constructors

QuestionnaireRequest
public QuestionnaireRequest()

Constructor of QuestionnaireRequest

QuestionnaireRequest
public QuestionnaireRequest(long idSession,
                            String login,
                            int[] classCodes,
                            Integer[] status)

Constructor of QuestionnaireRequest

Parameters:
idSession

login

classCodes

status
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Methods

getIdSession
public long getIdSession()

setIdSession
public void setIdSession(long idSession)

getLogin
public String getLogin()

setLogin
public void setLogin(String login)

getClassCodes
public int[] getClassCodes()

setClassCodes
public void setClassCodes(int[] classCodes)

getStatus
public Integer[] getStatus()

setStatus
public void setStatus(Integer[] status)
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model.ws
Class QuestionnaireResponse

java.lang.Object
   |
   +-model.ws.GenericResponse
      |
      +-model.ws.QuestionnaireResponse
  

public class QuestionnaireResponse
extends GenericResponse

 
Response from the QuestionnaireRequest
  
 

 

 

 

 

 

Field Summary
private quantity

Quantity of questionnaires returned

private questionnaires

Questionnaires found by the request

Fields inherited from class model.ws.GenericResponse

log, responseCode

Constructor Summary
public QuestionnaireResponse()

Constructor of QuestionnaireResponse

public QuestionnaireResponse(int quantity, List questionnaires)

Constructor of QuestionnaireResponse

Method Summary
int getQuantity()

List getQuestionnaires()

void setQuantity(int quantity)

void setQuestionnaires(List questionnaires)

Methods inherited from class model.ws.GenericResponse

getLog, getResponseCode, setLog, setResponseCode, validadeRequiredFields

Methods inherited from class java.lang.Object

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, registerNatives,
toString, wait, wait, wait
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Fields

quantity
private int quantity

Quantity of questionnaires returned

questionnaires
private java.util.List questionnaires

Questionnaires found by the request

Constructors

QuestionnaireResponse
public QuestionnaireResponse()

Constructor of QuestionnaireResponse

QuestionnaireResponse
public QuestionnaireResponse(int quantity,
                             List questionnaires)

Constructor of QuestionnaireResponse

Parameters:
quantity

questionnaires

Methods

getQuantity
public int getQuantity()

setQuantity
public void setQuantity(int quantity)

getQuestionnaires
public List getQuestionnaires()
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setQuestionnaires
public void setQuestionnaires(List questionnaires)
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model.ws
Class SubmitQuestionnaireRequest

java.lang.Object
   |
   +-model.ws.GenericRequest
      |
      +-model.ws.SubmitQuestionnaireRequest
  

public class SubmitQuestionnaireRequest
extends GenericRequest

 
Represents the format of a request to submit a Questionnaire
  
 

 

 

Field Summary
private idQuestionnarieSession

id of the questionnaire's session

private idSession

id of the session.

private login

User's login

private operation

Operation of submission, e.g.

private questionnaireCode

Code of the questionnaire;

private questions

List with the questions

Constructor Summary
public SubmitQuestionnaireRequest()

Constuctor of the SubmitQuestionnaireRequest

public SubmitQuestionnaireRequest(int idSession, int idQuestionnarieSession,
String login, int questionnaireCode, List questions)

Constuctor of the SubmitQuestionnaireRequest

Method Summary
long getIdQuestionnarieSession()

int getIdSession()

String getLogin()

int getOperation()
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int getQuestionnaireCode()

List getQuestions()

void setIdQuestionnarieSession(long idQuestionnarieSession)

void setIdSession(int idSession)

void setLogin(String login)

void setOperation(int operation)

void setQuestionnaireCode(int questionnaireCode)

void setQuestions(List questions)

Methods inherited from class model.ws.GenericRequest

validadeRequiredFields

Methods inherited from class java.lang.Object

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, registerNatives,
toString, wait, wait, wait

Fields

idSession
private int idSession

id of the session.

idQuestionnarieSession
private long idQuestionnarieSession

id of the questionnaire's session

login
private java.lang.String login

User's login

questionnaireCode
private int questionnaireCode

Code of the questionnaire;
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questions
private java.util.List questions

List with the questions

operation
private int operation

Operation of submission, e.g. Send, Save..

Constructors

SubmitQuestionnaireRequest
public SubmitQuestionnaireRequest()

Constuctor of the SubmitQuestionnaireRequest

SubmitQuestionnaireRequest
public SubmitQuestionnaireRequest(int idSession,
                                  int idQuestionnarieSession,
                                  String login,
                                  int questionnaireCode,
                                  List questions)

Constuctor of the SubmitQuestionnaireRequest

Parameters:
idSession

idQuestionnarieSession

login

questionnaireCode

questions

Methods

getIdSession
public int getIdSession()

setIdSession
public void setIdSession(int idSession)

getIdQuestionnarieSession
public long getIdQuestionnarieSession()

Page 73 of 80

model.ws.SubmitQuestionnaireRequest



  

  

  

  

  

  

  

  

(continued from last page)

setIdQuestionnarieSession
public void setIdQuestionnarieSession(long idQuestionnarieSession)

getLogin
public String getLogin()

setLogin
public void setLogin(String login)

getQuestionnaireCode
public int getQuestionnaireCode()

setQuestionnaireCode
public void setQuestionnaireCode(int questionnaireCode)

getQuestions
public List getQuestions()

setQuestions
public void setQuestions(List questions)

getOperation
public int getOperation()

setOperation
public void setOperation(int operation)
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Class SubmitQuestionnarieResponse

java.lang.Object
   |
   +-model.ws.GenericResponse
      |
      +-model.ws.SubmitQuestionnarieResponse
  

public class SubmitQuestionnarieResponse
extends GenericResponse

 
Response from the SubmitQuestionnaireRequest
  
 

 

 

 

 

 

Field Summary
private grade

Grade of the student

private submissionDate

Date that the Questionnaire was submitted

Fields inherited from class model.ws.GenericResponse

log, responseCode

Constructor Summary
public SubmitQuestionnarieResponse()

Constructor of SubmitQuestionnarieResponse

public SubmitQuestionnarieResponse(float grade, Date submissionDate)

Constructor of SubmitQuestionnarieResponse

Method Summary
float getGrade()

Date getSubmissionDate()

void setGrade(float grade)

void setSubmissionDate(Date submissionDate)

Methods inherited from class model.ws.GenericResponse

getLog, getResponseCode, setLog, setResponseCode, validadeRequiredFields

Methods inherited from class java.lang.Object

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, registerNatives,
toString, wait, wait, wait
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Fields

grade
private float grade

Grade of the student

submissionDate
private java.util.Date submissionDate

Date that the Questionnaire was submitted

Constructors

SubmitQuestionnarieResponse
public SubmitQuestionnarieResponse()

Constructor of SubmitQuestionnarieResponse

SubmitQuestionnarieResponse
public SubmitQuestionnarieResponse(float grade,
                                   Date submissionDate)

Constructor of SubmitQuestionnarieResponse

Parameters:
grade

submissionDate

Methods

getGrade
public float getGrade()

setGrade
public void setGrade(float grade)

getSubmissionDate
public Date getSubmissionDate()
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setSubmissionDate
public void setSubmissionDate(Date submissionDate)
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