
 

 

 

Anais do VIII Congresso de Educação em Saúde da Amazônia (COESA), Universidade Federal do Pará – 

09 a 12 de dezembro de 2019. ISSN 2359-084X. 

 

PROCESSO DE CRIAÇÃO DE UM APLICATIVO PARA UM RESTAURANTE UNI-

VERSITÁRIO (RU): ESTREITANDO A COMUNICAÇÃO ENTRE A COMUNIDADE 

UNIVERSITÁRIA E A GESTÃO 

 

Robert Rodrigues Martins
1
; Thamires Castro da Silva Pacheco

2
; Thiago Calado Sosinho

3
; 

Daniela Valente Guimarães Gutierres
4
; Sabrina Fonseca Lopes

5
; Elenilma Barros da Silva

6
 

1,3,4,5Outro, Graduando, Universidade Federal do Pará (UFPA); 
2Nutricionista, Graduação, UFPA; 

6Nutricionista, Mestrado, UFPA 

robert97ufpa@gmail.com 

 

Introdução: A informatização da sociedade através das tecnologias, se iniciou em meados da 

década de 70 do século XX, estabelecida nas principais metrópoles mundiais; vem 

ascendendo progressivamente até o atual momento, onde se observa um acelerado 

crescimento de inovações tecnológicas, contribuindo para facilitação e otimização dos fluxos, 

de trabalho, desenvolvimento de pesquisas, aprimoramento da educação e acesso à 

informações. O que está em jogo nesse começo de século XXI é o surgimento de uma nova 

fase da sociedade da informação, iniciada com a popularização da internet na década de 80, e 

radicalizada com o desenvolvimento da computação sem fio, ubíqua e universal, a partir da 

popularização dos telefones celulares, das redes de acesso à internet sem fio (“Wi-Fi” e “Wi-

Max”) e das redes caseiras de proximidade com a tecnologia “bluetooth4”[1]. À vista disso, 

os aplicativos (apps) surgiram pela necessidade de se criar aplicações ou softwares para os 

smartphones, com finalidade de dinamizar e potencializar a vida do usuário que, por meio 

destes, consegue realizar tarefas as quais antes precisava se deslocar para tal [2]. No contexto 

institucional, os aplicativos são importantes ferramentas que estreitam o vínculo entro usuário 

e o prestador de serviço, possibilitando melhor eficácia na tramitação de informações e no 

repasse de normas padrões de forma atualizada e uniforme para todos os segmentos 

envolvidos. O desenvolvimento do aplicativo do Restaurantes Universitário (RU) da 

Universidade Federal do Pará (UFPA) será capaz de auxiliar a gestão e toda a equipe 

responsável pelo processo de gerenciamento das informações, sobre os serviços e produtos 

oferecidos pelo RU, além de ser trabalhado temas voltados para a educação nutricional dos 

usuários. Objetivos: Elaborar um aplicativo (app), incorporando Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TICs) da gestão do RU, utilizando-o como canal de divulgação dos produtos e 

serviços prestados à comunidade universitária. Objetivos: Elaborar um aplicativo (app), 

incorporando Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) da gestão do RU, utilizando-

o como canal de divulgação dos produtos e serviços prestados à comunidade universitária. 

Descrição da Experiência: As tecnologias que podem ser utilizadas para a criação do 

aplicativo mobile são diversas: Entre elas, uma das principais é a de React Native, que cria 

aplicativos nativos para dispositivos Android e iOS, de forma a poupar a necessidade de 

desenvolver duas versões distintas do aplicativo para cada um dos sistemas operacionais. Para 

maior facilidade, é possível realizar o desenvolvimento através do processo de prototipagem, 

fazendo versões de teste que serviriam para provar conceitos utilizando a tecnologia do Ionic 

3, que possibilita resultados mais fáceis, embora menos otimizados em questão de 

desempenho. Dessa forma, é possível fazer a conexão com um back-end que utilize certos 

dados que são disponibilizados pelos usuários em conjunto com algumas outras ferramentas: 

É possível, por exemplo, saber o índice de aprovação dos usuários de maneira mais direta, 

sabendo quais itens do cardápio são mais aprovados pelos usuários, ou uma estimativa de 

quantos alunos planejam utilizar os serviços do Restaurante Universitário da UFPA em 
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determinados dias que se queira investigar. Visto que o objetivo principal do aplicativo em 

questão é auxiliar na prestação de serviços, o seu desenvolvimento se dá através de etapas, 

caracterizando desta maneira um processo de desenvolvimento híbrido que junta o 

desenvolvimento em cascata e o desenvolvimento através da prototipação: Primeiramente, é 

realizado uma revisão bibliográfica para se definir metas que devem ser traçadas. Tais metas 

envolvem definir quais são os recursos que irão ser alocados para o desenvolvimento, e a 

obtenção de requisitos funcionais e não funcionais para um aplicativo. Este deve ser feito 

através de questionários e entrevistas com stakeholders específicos. Após isto, é possível 

traçar um plano de desenvolvimento preciso, onde os requerimentos funcionais devem ser os 

primeiros a serem implementados após o projeto ser esquematizado, permitindo uma alocação 

mais eficiente do tempo. Dessa forma, o desenvolvimento do programa obedece às regras do 

modelo de desenvolvimento em cascata, passando pela etapa de análise de requisitos, a 

montagem do projeto, e a implementação ocorre de maneira semi-simultânea à etapa de 

validação e de testes, permitindo que exista uma versão funcional (embora incompleta) do app 

em qualquer ponto após a existência da sua primeira versão. A curto prazo, são utilizados 

sprints característicos do desenvolvimento ágil para que se tenham metas e novas funções no 

aplicativo de maneira constante. Resultados: Como dito anteriormente, o desenvolvimento do 

app está sendo realizado em etapas. No momento, está sendo confeccionado o Layout do app, 

através da plataforma Basalmiq Mockup. Essa é uma aplicação desenvolvida na linguagem de 

programação ActionScript, que executa adobe AIR (Adobe Integrated Runtime), que é 

utilizada para desenvolver protótipos ou modelos (mockups), como as telas de um sistema 

desktop, ou sistema/página web ou mobile [3]. É na presente etapa, que estão sendo definidas 

as interfaces de relacionamentos com os clientes bem como a área de logout exclusiva para 

fornecedores e demais parceiros comerciais, a qual será acessada utilizando o Cadastro de 

Pessoa Física (CPF) ou Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) deste tipo de usuário. 

Está sendo desenvolvido também, com o auxílio do Centro de Tecnologia da Informação e 

Comunicação (CTIC), uma interface destinada a compra de tickets, que dão direito a refeição, 

para que os usuários não precisem se deslocar até a unidade para realizar a compra destes e 

sim apenas quando forem realmente consumir a refeição; e consequentemente, amenizar as 

imensas filas que se formam nos horários de pico do restaurante. Além disto, o projeto busca 

facilitar a avaliação dos serviços e dos cardápios prestados pelos Restaurantes Universitários 

da UFPA. Desta forma, conseguem-se aplicar princípios estatísticos para que a análise de 

dados reúna informações úteis para uma melhoria da qualidade do serviço. Conclusão: O 

presente artigo visa implementar o uso do app na Universidade Federal do Pará. Visto que, a 

sua elaboração já encontra-se em construção. Sendo esta uma ferramenta que agrega, ainda 

mais, ao padrão de qualidade do RU. A Tecnologia da informação atua como facilitador da 

comunicação por interação entre desenvolvedor e usuário. A criação de um ambiente digital, 

dá-se a partir da necessidade de informações precisas para a resolução de um problema, ou 

criação de uma ponte de comunicação com a comunidade para avaliação de um serviço e 

prover informações necessárias para a gestão de ambientes. A Aplicação dessa Interação 

Humano-Computador (IHC) é pela lógica de design fazendo com que o uso do aplicativo seja 

aceito pelo público alvo [4]. Na busca pela melhoria dos serviços prestados, a criação deste 

app que atende as principais demandas de comunicação entre o RU e os seus usuários, é de 

grande relevância. 
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