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RESUMO 

O URI Online Judge é um projeto desenvolvido pelo Departamento de Ciência da 
Computação da URI (Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Mis-
sões) que tem o objetivo de promover a prática de programação e o compartil-
hamento de conhecimento através de problemas de programação de nível iniciante 
até problemas de nível avançado. A ideia de implementar um aplicativo para disposi-
tivos móveis veio dos próprios desenvolvedores por meio de uma seção no site de 
sugestões para novas funcionalidades. A proposta deste trabalho é implementar um 
app para dispositivos móveis com sistema operacional iOS utilizando técnicas de 
prototipação e testes de usabilidade visando um app com uma interface intuitiva e 
eficiente. 

Palavras-chave: Juíz online. Dispositivos Móveis. Aplicativo mobile. Prototipação. 
Testes de Usabilidade. 

  



ABSTRACT 

The URI Online Judge is a project that is being developed by the Computer Science 
Department of URI University. The main goal of the project is to provide programming 
practice and knowledge sharing through programming problems from beginner to ad-
vanced levels. The idea of developing an application for mobile devices came from 
the developers themselves at a section on the site about new functionalities suges-
tions. The goal of this project is to create an app for mobile devices with iOS using 
prototyping techniques and usability testing, aiming for an app with an inituitive and 
efficient interface. 

Keywords: Online Judge. Mobile Devices. Mobile Application. Prototyping. Usability 
Testing. 
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1 INTRODUÇÃO 

Esse capítulo apresenta o contexto em que este trabalho se insere, a questão 

de pesquisa, o objetivo geral, os objetivos específicos, além de dar uma ideia de 

como esse documento está organizado. 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

O URI Online Judge é um projeto que está desenvolvido pelo Departamento 

de Ciência da Computação da URI. O principal objetivo é promover a prática de pro-

gramação e o compartilhamento de conhecimento. (URIONLINEJUDGE, 2016) 

O site é utilizado em alguns cursos de programação no campus do gama da 

UnB como forma de ajudar os alunos a melhorarem suas habilidades em lógica de 

programação, além de fornecer um tipo de competição entre os próprios estudantes, 

servindo de motivação para o estudo. 

1.2 QUESTÃO DE PESQUISA 

Ao navegar pelo site do URI Online Judge em busca de problemas de pro-

gramação para impulsionar os estudos, uma limitação que surgia era a de que sem-

pre é necessário estar em frente a um computador para navegar de forma eficiente 

pelas páginas da ferramenta. Dessa ideia, surge a seguinte questão de pesquisa: 

Como tornar a navegação do site URI Online Judge mais acessível para os usuários 

aonde quer que estejam? 

Além disso, uma seção onde os usuários podem votar em novas funcionali-

dades para a ferramenta existe no próprio site do URI Online Judge, onde é sugerida 

a adição de um aplicativo mobile para a plataforma Android. A partir dessas ideias, 

surgiu o tema descrito nesse trabalho. 

1.3 OBJETIVO GERAL 

O objetivo principal desse trabalho é criar um software para dispositivos mó-

veis com sistema operacional iOS baseado na ferramenta URI Online Judge, com o 

intuito de apresentar na tela de um celular informações como problemas de progra-
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mação do próprio site do URI, lista com resultados de submissões de soluções, ran-

king de usuários e diversos outros existentes no site, entre outras funcionalidades 

que serão melhor descritas ao longo deste documento. 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Os objetivos específicos desse trabalho são: 

• Desenhar um protótipo de telas para dar uma visibilidade de como o 

aplicativo deve se comportar e determinar a viabilidade das funcionali-

dades propostas. 

• Realizar testes de usabilidade com possíveis usuários para determinar 

pontos de melhoria na interface do aplicativo antes de começar a im-

plementação. 

• Implementar o aplicativo baseado no protótipo final desenvolvido. 

1.5 METODOLOGIA 

Considerando a importância de uma interface intuitiva e simples de um aplica-

tivo móvel, o modelo ideal para esse projeto é a prototipação. A prototipação é um 

modelo que tem como objetivo facilitar o entendimento dos requisitos, possibilitando 

que seja proposta uma solução adequada para o cliente (CAMARINI, 2013). 

No ciclo de vida da prototipação a definição do sistema ocorre de forma gra-

dual e evolutiva por parte do usuário e do desenvolvedor. A Figura 1 ilustra a 

sequência de fases do ciclo de vida da Prototipação (ALVES, VANALLE, 2001). 

O sistema resultante da prototipação é apenas um protótipo que não pode ser 

considerado como um produto final, mas que pode ser considerado um investimento 

inicial ao projeto, demonstrando a viabilidade do projeto (NEPOMUCENO, 2012). 
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Figura 1 - Ciclo de Vida da Prototipação (ALVES, VANALLE, 2001) 

1.5 CRONOGRAMA 

Figura 2 - Cronograma do Trabalho 

AGO SET OUT NOV DEZ

Escrita do documento de TCC X X X X X

Desenho do protótipo de telas 
inicial X

Realização de testes de 
usabilidade X X

Evolução do protótipo de telas X X

Implementação do aplicativo 
mobile X X

Apresentação Final X

  



�16

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Esse trabalho está dividido em 6 capítulos: 

• No capítulo 2 encontra-se o Referencial Teórico do trabalho, onde são 

detalhados os conceitos que serviram de base para a elaboração 

desse trabalho. Este capítulo está dividido em sub-seções para cada 

conceito estudado. 

• No capítulo 3 encontra-se o Suporte Tecnológico, que detalha as fer-

ramentas que foram usadas ao longo de todo o processo de desen-

volvimento deste trabalho. 

• No capítulo 4, entitulado Proposta, são descritas as funcionalidades 

presentes na aplicação relacionando cada uma com sua respectiva tela 

do protótipo inicial. 

• O capítulo 5 contém as considerações finais a respeito do trabalho 

além de ideias futuras e motivação para continuação do projeto. 

• No capítulo 6 estão as referências bibliográficas que foram citadas ao 

longo do documento. 

  



�17

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Esse capítulo apresenta um detalhamento dos conceitos teóricos em que 

esse trabalho se baseia. 

2.1 ARQUITETURA MODEL VIEW CONTROLLER (MVC) 

A arqutetura MVC é dividida em três camadas: Model, View e Controller. A 

camada Model é a abstração em software do domínio em questão, que pode ser 

desde um número simples de um contador, o texto de um editor de textos, até um 

objeto complexo. A camada View lida com a parte gráfica mostrando os dados obti-

dos da camada model de forma apropriada. A camada Controller realiza a interface 

entre as camadas View e Model, além de capturar ações de dispositivos de entrada 

e passar essas ações para as outras camadas de acordo com a necessidade 

(KRASNER, POPE, 1988). 

Um ciclo padrão da arquitetura MVC começa com uma ação do usuário detec-

tada pela Controller que notifica a Model para se modificar de forma apropriada. A 

View, então, pode determinar se deve atualizar os dados apresentados a partir do 

novo estado da Model. Esse ciclo é representado pela Figura 2. 

 

Figura 3 - Interação de camadas do MVC (KRASNER, POPE, 1988) 
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2.2 USABILIDADE EM DISPOSITIVOS MÓVEIS 

O uso de dispositivos móveis como celulares tem crescido muito nos últimos 

anos, e apesar de existirem regras de design como as 8 regras de ouro do design de 

interface de Ben Shneiderman, Jun Gong e Peter Tarasewich dizem que não existem 

regras similares para dispositivos móveis. Entretanto, metade dessas 8 regras po-

dem ser aplicadas, sem alterações, para aplicações voltadas para dispositivos mó-

veis (GONG, TARASEWICH, 2010). 

Figura 4- Regras aplicáveis a aplicações móveis(GONG,TARASEWICH,2010) 

Essas 4 regras são mostradas na Figura 3. 

• Permitir o uso de atalhos: Com o aumento do número de usuários, 

surge uma necessidade por parte do usuário de reduzir o número de 

interações necessárias para realizar uma operação. 

• Oferecer um feedback informativo: Para cada ação do usuário, deve 

haver um feedback do sistema. Para ações frequentes e de menor im-

portância, esse feedback pode ser modesto enquanto que para ações 

mais importantes, a resposta deve ser mais substancial (AGNI, 2015). 

• Diálogos que indiquem o fim de uma ação: Sequências de ações 

devem ser organizadas em grupos com um começo, meio e fim. Infor-

mação de feedback após a conclusão de um conjunto de ações dá aos 

usuários a satisfação de realização (AGNI, 2015). 

• Suportar o controle do usuário: Usuários experientes querem ter a 

sensação de que estão no comando da interface e que ela responda às 

suas ações. Eles não querem surpresas ou mudanças no comporta-

mento familiar, e ficam incomodados com sequências de entrada de 
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dados, dificuldade na obtenção de informações importantes e incapaci-

dade de produzir o resultado esperado. (SCHNEIDERMAN, 2010) 

Jun Gong e Peter Tarasewich dizem que as outras quatro regras de ouro de 

Ben Schneiderman necessitam de alterações para se adequarem a aplicações para 

dispositivos móveis.  

• Consistência: Usuários de dispositivos móveis podem precisar al-

ternar com frequência entre as aplicações móveis e desktop. Nesses 

casos, a consistência dos dados deve ser mantida entre os dois ambi-

entes. 

• Permitir a fácil reversão de ações: Permitir a fácil reversão de ações 

pode ser mais difícil para aplicações em dispositivos móveis devido a 

um poder de processamento e capacidade de memória menores se 

comparados a um desktop. Se a aplicação precisar enviar dados para 

um servidor remoto, essa transferência deve ser feita com pouca fre-

quência. 

• Prevençao de erros: Em dispositivos móveis pequenos, a proximidade 

dos botões acaba tornando a ocorrência de erros mais comum se 

comparado a uma interface para um desktop. Por isso, em dispositivos 

móveis, prevenir a ocorrência de erros desse tipo torna-se ainda mais 

crítico. 

• Reduzir a carga de memória de curta duração: Um bom design de 

interface evita que o usuário tenha que memorizar informações de uma 

tela para que tenha que usá-las em outra (SCHNEIDERMAN, 2010). 

Uma aplicação móvel pode não ser o foco da atenção do usuário. En-

tão, utilizar modos de interação alternativos pode ser benéfico (GONG, 

TARASEWICH, 2010). 

Jun Gong e Peter Tarasewich sugerem ainda uma série de regras de design 

adicionais para dispositivos móveis além das 8 regras de Schneiderman.  
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2.2.1 HEURÍSTICAS DE USABILIDADE 

Nielsen (1995) aponta 10 heurísticas gerais para design de interfaces de 

usuários. Esses princípios são aplicáveis a praticamente qualquer tipo de interface 

de usuário: 

• Visibilidade do estado do sistema: O sistema sempre deve manter o 

usuário informado sobre o que está acontecendo através de feedbacks 

apropriados em tempo real. 

• Correspondência entre o sistema e o mundo real: O sistema deve 

falar a língua do usuário, através de termos e frases familiares que o 

usuário utiliza para se comunicar. 

• Liberdade de controle fácio para o usuário: O usuário deve sempre 

ter a opção de desfazer algo que tenha feito no sistema sem ter que 

passar por um processo extenso. 

• Consistência e padrões: É importante que o sistema mantenha um 

padrão em palavras, cores, desenhos e sons, pois o usuário não deve 

ter que se preocupar com elementos diferentes que significam a mes-

ma coisa. 

• Prevenção de erros: Melhor ainda que mensagens de erro bem ex-

plicativas é um design que previne que o problema ocorra, eliminando 

condições propícias ao erro, ou solicitando a confirmação ao usuário 

antes de realizar determinada ação. 

• Reconhecimento ao invés de memorização: O usuário não deve 

precisar decorar o caminho feito para realizar determinada ação. Por 

isso, o sistema deve tornar as opções disponíveis bem visíveis ou 

facilmente acessíveis. 

• Flexibilidade e eficiência de uso: O sistema deve ser capaz de ter 

uma boa experiência desde usuários leigos até os mais experientes, 

oferecendo atalhos para ações que são executadas com mais frequên-

cia. 
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• Estética e design minimalista: Os diálogos não devem possuir infor-

mações irrelevantes ou desnecessárias. A interface deve ser simples e 

objetiva. 

• Ajude o usuário a reconhecer, diagnosticar e recuperar-se de er-
ros: As mensagens de erro devem ser claras, indicando o problema 

com precisão e sugerindo uma solução. Além disso, devem estar posi-

cionadas próximas do conteúdo ou ação que causou a ocorrência do 

erro. 

• Ajuda e documentação: Apesar de ser melhor se o sistema possa ser 

usado sem a necessidade de uma documentação, ele pode ser 

necessária. Nesse caso, deve ser fácil para o usuário procurar infor-

mações e o sistema deve listar passos a serem seguidos sem tornar a 

documentação muito grande (NIELSEN, 1995). 

2.2.2 TESTES DE USABILIDADE 

O termo "Teste de Usabilidade” é usado, geralmente, para definir qualquer 

técnica usada para avaliar um produto ou sistema. É um processo no qual partici-

pantes avaliam o grau em que um produto se encontra em relação a critérios especí-

ficos de usabilidade (RUBIN,CHISNELL, 1994). 

A necessidade de realizar testes de usabilidade está interiorizada em todos 

aqueles que desenvolvem software, pois a usabilidade pode permitir que os utiliza-

dores o usem com satisfação, eficácia e eficiência na realização de tarefas. Um 

software pode estar bem concebido em termos de funcionalidades, mas se sua usa-

bilidade não for boa, o usuário pode rejeitá-lo (CARVALHO, 2002). 

Realizar testes de usabilidade com usuários reais é fundamental e insubsti-

tuiível já que providencia informações diretas sobre como as pessoas utilizam o sis-

tema e quais problemas eles encontram na interface sendo testada (NIELSEN, 

1994). 

Com a realização de testes de usabilidade, pode-se registrar os melhores re-

sultados obtidos para futuras realizações levando à minimização do custo do serviço 

de suporte aos usuários, crescimento de vendas e prever o lançamento de produtos 
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com menos problemas de usabilidade e mais competitivos (RUBIN,CHISNELL, 

1994). 

Nielsen (1994) aponta a importância de se preocupar, em qualquer tipo de 

testes, com problemas relacionados à confiabilidade e validade dos testes. Confiabi-

lidade é a questão de que se os testes fossem realizados repetidamente, os resulta-

dos seriam idênticos, e validade é a questão de que os testes realmente refletem os 

problemas na usabilidade da interface do sistema sendo testado. 

Figura 5 - Confiabilidade de testes de usabilidade (NIELSEN, 1994) 
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A Figura 5 mostra dois gráficos com intervalos de confiabilidade dos testes de 

usabilidade por número de usuários participantes dos testes. O primeiro gráfico con-

sidera usuários de nível experiente enquanto que o segundo considera usuários sem 

experiência (NIELSEN, 1994). 
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3 SUPORTE TECNOLÓGICO 

Neste capítulo, serão descritas as ferramentas que foram e serão utilizadas 

no decorrer do processo de elaboração do trabalho.  

3.1 PAGES 

Pages é um aplicativo de edição de textos incluído no pacote iWork da Apple, 

que é um conjunto de ferramentas exclusivas para Mac OS e iOS. O Pages conse-

gue importar alguns documentos do Microsoft Word e, além disso, permite o usuário 

iniciar um documento a partir de uma série de templates pré-definidos.  

3.4 GIT 

Git é um sistema de controle de versão livre e open source, inicialmente proje-

tado e desenvolvido por Linus Torvalds para o desenvolvimento do kernel Linux, mas 

atualmente muito utilizado em projetos de pequeno e grande porte por sua eficiên-

cia, rapidez e facilidade de realizar um versionamento.  

3.5 BITBUCKET 

Bitbucket é um serviço de hospedagem de projetos controlados através do 

Mercurial, que é um sistema de controle de versões distribuído, além de também su-

portar repositórios que usam git. Possui um serviço grátis e um comercial é foi im-

plementado usando a linguagem Python. O serviço grátis do Bitbucket permite hos-

pedar repositórios privados com até cinco colaboradores.  
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3.5 XCODE 

Xcode é uma IDE que contém várias ferramentas que auxiliam o desenvolvi-

mento de aplicações para macOS, iOS, WatchOS e tvOS. Lançado pela primeira vez 

em 2003 pela Apple, e com a versão mais atual lançada em outubro de 2016 dispo-

nível na App Store gratuitamente para usuários do sistema operacional OS X El Ca-

pitan e macOS Sierra. 

3.6 JUSTINMIND 

Justinmind é uma ferramenta de prototipação para aplicações web e móveis, 

que permite criação de telas de maneira intuitiva, permitindo edição em drag-drop, 

ajuste de tamanhos, exportar e importar widgets. Além disso, a ferramenta possui 

um aplicativo mobile que permite testar protótipos de aplicações móveis direto do 

celular. Essa é uma ferramenta que necessita pagamento mensal para ser utilizada, 

mas que possui um período de testes grátis que foi o suficiente para a realização 

desse trabalho (JUSTINMIND). 
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4 PROPOSTA 

O aplicativo desenvolvido para dispositivos móveis com sistema operacional 

iOS, aonde o usuário consegue acessar usando sua conta cadastrada no próprio 

site do URI Online Judge. Além disso, ele poderá visualizar suas informações de 

perfil e submissões, consultar e detalhar problemas, visualizar rankings e alterar 

configurações. A Figura 6 representa um diagrama de casos de uso das funcionali-

dades propostas para o aplicativo. 

Figura 6 - Diagrama de casos de uso do aplicativo 

4.1 DESCRIÇÃO DAS FUNCIONALIDADES 

 Nessa seção serão descritas as funcionalidades propostas que serão 

implementadas nesse trabalho, baseando-se no diagrama de casos de uso da Figu-

ra 6. 
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4.1.1 REALIZAR LOGIN 

Ator Usuário

Descrição Autentica o usuário por meio do e-
mail e senha informados.

Pré-condições O usuário deve possuir cadastro na 
ferramenta.

Pós-condições Acesso concedido ao aplicativo
Prioridade Alta
Fluxo Principal P1 - O caso de uso é iniciado 

quando o usuário abre o aplicativo. 
P2 - O aplicativo mostra a tela de 
login com os campos de e-mail e 
senha vazios. 
P3 - O usuário preenche o campo 
de email com seu email de 
cadastro. 
P4 - O usuário preenche o campo 
de senha com a sua senha 
cadastrada. 
P5 - O usuário toca no botão 
“ENTRAR”. 
P6 - O apl icat ivo val ida as 
informações preenchidas nos 
campos e autentica o usuário. 
P7 - O caso de uso é encerrado.
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Fluxo Alternativo A1 - Login pelo Facebook 
A1.1 - O usuário toca no botão 
“Facebook” 
A1.2 - O aplicativo apresenta uma 
tela onde o usuário deve entrar 
com seus dados cadastrados no 
Facebook. 
A1.3 - O usuário deve autorizar o 
a c e s s o d o a p p à s s u a s 
informações. 
A1.4 - O aplicativo retorna para a 
tela de login e autentica o usuário 

A2 - Login pelo Google 
A2.1 - O usuário toca no botão 
“Google" 
A2.2 - O aplicativo apresenta uma 
tela onde o usuário deve entrar 
com seu e-mail e senha da Google. 
A2.3 - O usuário deve autorizar o 
acesso às informações do e-mail 
informado. 
A2.4 - O aplicativo retorna para a 
tela de login e autentica o usuário.

Fluxo de exceção E1 - Dados inválidos 
E1.1 - O usuário preenche os 
campos email e senha com dados 
inválidos. 
E1.2 - O usuário toca no botão 
“Entrar” 
E1.3 - O aplicativo apresenta um 
alerta informando que os dados 
informados são inválidos com um 
botão “OK”. 
E1.4 - Ao tocar no botão “OK”, o 
aplicativo apresenta a tela de login 
para o usuário preencher os 
campos novamente.
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Figura 7 - Protótipo da tela de lista de login 

4.1.2 VISUALIZAR PERFIL 

Ator Usuário

Descrição Visualizar informações de perfil do 
usuário

Pré-condições O usuário deve ter efetuado login 
no aplicativo

Pós-condições Tela com informações de perfil do 
usuário

Prioridade Média
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Figura 8 - Protótipo da tela de visualização de perfil 

Fluxo Principal P1 - O caso de uso é iniciado 
quando o usuário efetua login no 
aplicativo. 
P2 - O usuário toca no botão 
“Perfil" na barra inferior da tela 
principal do aplicativo. 
P3 - O aplicativo apresenta uma 
tela contendo as informações de 
perfil do usuário. 
P4 - O caso de uso é encerrado.

Fluxo Alternativo Nenhum
Fluxo de exceção Nenhum
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4.1.3 VISUALIZAR PROBLEMAS 

Ator Usuário

Descrição Visualizar lista de problemas
Pré-condições O usuário deve ter efetuado login 

no aplicativo
Pós-condições Tela com lista de problemas do URI 

Online Judge
Prioridade Média
Fluxo Principal P1 - O caso de uso é iniciado 

quando o usuário efetua login no 
aplicativo. 
P2 - O usuário toca no botão 
“Problemas" na barra inferior da 
tela principal do aplicativo. 
P3 - O aplicativo apresenta uma 
lista de categorias de problemas. 
P4 - O usuário seleciona a 
categoria desejada. 
P5 - O aplicativo apresenta uma 
tela com a lista de problemas da 
categoria selecionada. 
P6 - O caso de uso é encerrado.

Fluxo Alternativo Nenhum
Fluxo de exceção Nenhum
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Figura 9 - Protótipo da tela de lista de categorias 

Figura 10 - Protótipo da tela de lista de problemas 
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4.1.4 DETALHAR PROBLEMA 

Ator Usuário

Descrição Visua l izar descr ição de um 
problema

Pré-condições O usuário deve ter efetuado login 
no aplicativo

Pós-condições Te la com desc r i ção de um 
problema

Prioridade Média
Fluxo Principal P1 - O caso de uso é iniciado 

quando o usuário visualiza uma 
lista de problemas. 
P2 - O usuário seleciona um 
problema da lista sendo mostrada. 
P3 - O aplicativo carrega os 
detalhes do problema selecionado 
e m o s t r a e m u m a t e l a d e 
descrição. 
P4 - O caso de uso é encerrado.

Fluxo Alternativo Nenhum
Fluxo de exceção E1 - Erro no carregamento 

E1.1 - Ocorre um erro ao carregar 
o s d e t a l h e s d o p r o b l e m a 
selecionado pelo usuário. 
E1.2 - O aplicativo apresenta um 
alerta informando a causa do erro 
com um botão “OK”. 
E1.3 - Ao tocar no botão “OK”, o 
aplicativo volta para a tela com a 
lista de problemas.
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Figura 11 - Protótipo da tela de detalhamento de problema 

4.1.5 VISUALIZAR SUBMISSÕES 

Ator Usuário

Descrição Visualizar submissões feitas no site 
do URI Online Judge

Pré-condições O usuário deve ter efetuado login 
no aplicativo

Pós-condições Tela com lista de submissões
Prioridade Média
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Fluxo Principal P1 - O caso de uso é iniciado 
quando o usuário efetua o login no 
aplicativo. 
P2 - O usuário toca no botão 
“Submissões" na barra inferior da 
tela principal do aplicativo. 
P3 - O aplicativo mostra uma tela 
com a lista de submissões feitas no 
site do URI Online Judge pela 
conta do usuário que efetuou o 
login. 
P4 - O caso de uso é encerrado.

Fluxo Alternativo A1 - Mostrar mais informações 
A1.1 - O usuário rotaciona o 
d i s p o s i t i v o n a o r i e n t a ç ã o 
landscape. 
A1.2 - O Aplicativo reorganiza a 
l i s t a p a r a m o s t r a r m a i s 
i n f o r m a ç õ e s n a t a b e l a , 
aproveitando o espaço horizontal 
adicional.

Fluxo de exceção Nenhum

  



�36

Figura 12 - Protótipo da tela de lista de submissões 

 

4.1.6 VISUALIZAR RANKS 

Ator Usuário

Descrição Visualizar ranks do URI Online 
Judge

Pré-condições O usuário deve ter efetuado login 
no aplicativo

Pós-condições Tela com lista de ranks
Prioridade Média
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Fluxo Principal P1 - O caso de uso é iniciado 
quando o usuário efetua o login no 
aplicativo. 
P2 - O usuário toca no botão 
“Ranks" na barra inferior da tela 
principal do aplicativo. 
P3 - O aplicativo mostra uma tela 
com a lista de rankings. 
P4 - O usuário seleciona o tipo de 
ranking que deseja visualizar. 
P4 - O caso de uso é encerrado.

Fluxo Alternativo A1 - Ranking por Universidades 
A1.1 - O aplicativo mostra uma lista 
com o ranking por universidades. 

A2 - Ranking por País 
A2.1 - O aplicativo mostra uma lista 
com o ranking por país. 

A3 - Ranking por Usuários 
A3.1 - O aplicativo mostra uma lista 
com o ranking de usuários. 

A4 - Encontre-me no ranking 
A4.1 - O aplicativo apresenta a lista 
de ranking de usuários mostrando 
o usuário logado atualmente na 
lista.

Fluxo de exceção Nenhum
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Figura 13 - Protótipo da tela de lista de rankings 

Figura 14 - Protótipo da tela de ranking por universidades 
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4.1.7 ALTERAR CONFIGURAÇÕES 

Ator Usuário

Descrição Visualizar e alterar informações 
gerais

Pré-condições O usuário deve ter efetuado login 
no aplicativo

Pós-condições Tela de Configurações com dados 
alterados exibidos.

Prioridade Média
Fluxo Principal P1 - O caso de uso é iniciado 

quando o usuário efetua o login no 
aplicativo. 
P2 - O usuário toca no botão 
“Configurações" na barra inferior 
da tela principal do aplicativo. 
P3 - O aplicativo mostra uma tela 
com dados de perfil do usuário 
logado, assim como informações 
de configuração do aplicativo. 
P4 - O caso de uso é encerrado.

Fluxo Alternativo A1 - Alterar informações 
A1 .1 - O usuá r i o ed i t a as 
informações mostradas na tela da 
forma que preferir. 
A1.2 - O usuário toca no botão 
“Salvar”. 
A1.3 - O aplicativo salva as 
i n f o r m a ç õ e s a t u a l i z a d a s e 
apresenta um alerta informando o 
usuário do sucesso da operação.
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Figura 15 - Protótipo da tela de configurações 

Fluxo de exceção E1 - Erro no salvamento das 
informações 
E1.1 - Ocorre um erro no processo 
d e s a l v a r a s i n f o r m a ç õ e s 
preenchidas pelo usuário. 
E1.2 - O sistema apresenta um 
alerta informando o usuário a 
causa do erro com um botão “OK”. 
E1.3 - Ao tocar no botão “OK” o 
aplicativo fecha o alerta.
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5 RESULTADOS OBTIDOS 
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6 DIFICULDADES ENCONTRADAS 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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