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Resumo: O sistema de agendamento foi elaborado, considerando-se a neces-
sidade de organização de um cronograma de defesas em que discente e 
docente pudessem escolher o melhor dia e horário de suas bancas que 
agilizasse a geração dos relatórios de acompanhamento, diminuísse erros 
e reduzisse os recursos humanos envolvidos na tarefa. Assim, esse relato é 
baseado na experiência do Curso de Especialização em Saúde da Família 
da Universidade Federal de Pelotas em relação ao desenvolvimentode uma 
ferramenta facilitadora, denominada Sistema de Agendamento de TCC. A 
ferramenta mostrou-se adequada à realização dos fins para os quais foi 
elaborada, garantindo a qualidade das informações coletadas e facilitando 
o seu manejo. O sistema está em processo constante de melhoria. Tão logo 
esteja finalizado, será disponibilizado para todas as instituições da rede 
UNA-SUS por meio da plataforma ARES. Sua fortaleza está na simplicidade 
de seu desenvolvimento, o que permite a sua utilização por todas as insti-
tuições da rede.
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Automatized scheduling system of defense of final 
papers UNA-SUS/UFPEL 

Abstract: The scheduling system was developed through the need to organize 
a defense schedule where student and teacher could choose the best day 
and time of their participation, which expedite the generation of monitoring 
reports, decrease errors and reduce the human resources involved in the task. 
Thus, this report was by an experience on post-graduate course on Family 
Health of the Federal University of Pelotas (UFPel) in the development of 
an enabling tool, called TCC scheduling defense system. The tool proved to 
be adequate to achieve the purposes for which it was designed, ensuring 
the quality of information collected and facilitating its management. The 
system is in a constant process of improvement. As soon it is finalized, it 
will be available to all institutions of UNA-SUS, through the ARES platform. 
Its strength is in the simplicity of development, which allows the use by all 
institutions of the network.

Keywords: Education distance. Primary health care. Information technology.



Sumário

233Sistema automatizado de agendamento de defesas de trabalhos de conclusão UNA-SUS/UFPEL

Sistema automatizado de agendamiento de defensas 
de trabajos de conclusión de curso UNA-SUS/UFPEL 

Resumen: El sistema de programación se desarrolló por medio de la 
necesidad de organizar un horario de defensa, donde alumno/profesor 
puede elegir el mejor día / hora de sus puestos, con la generación ágil de 
informes de seguimiento, con disminución de errores y con reducción de 
recursos humanos para la tarea. Por lo tanto, este informe se basa en la 
experiencia del curso de especialización en Salud Familiar de la Universidad 
Federal de Pelotas (UFPel), en el desarrollo de una herramienta llamada 
sistema de agendamiento de defensa de TCC. La herramienta ha demostrado 
ser adecuada para alcanzar los fines para los cuales fue diseñada, lo que 
garantiza la calidad de la información recogida y facilita la gestión de la 
misma. El sistema se encuentra en un proceso constante de mejora. Tan 
pronto sea finalizado, estará a disposición de todas las instituciones de la 
UNA-SUS, a través de la plataforma ARES. Su fuerza está en la simplicidad de 
su desarrollo, que permite su utilización por todas las instituciones de la red.

Palabras clave: Educación a distancia. Atención primaria de salud. 
Tecnología de la información.
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1 Introdução
A Estratégia de Saúde da Família (ESF), implantada em 1994, atualmente 

abrange quase 95% dos municípios brasileiros, embora ainda exista restrição 
na quantidade de profissionais e na formação voltada para atuação na ESF 
(BRASIL, 2010). Dentre as estratégias utilizadas pelo Ministério da Saúde 
(MS), para a redução de tais lacunas, destacamos a criação dos programas 
de provimento para atenção básica, que objetivam a inclusão de um grande 
número de profissionais, inclusive estrangeiros, na ESF e o investimento na 
qualificação das equipes de ESF, por meio de educação permanente, ofer-
tada pelos Cursos de Especialização em Saúde da Família – modalidade 
EAD, vinculados à Universidade Aberta do SUS (UNA-SUS) (BRASIL, [2013]). A 
Universidade Federal de Pelotas (UFPel) é uma das instituições conveniadas 
ao Ministério da Saúde e credenciadas pelo Ministério da Educação para a 
oferta de educação a distância em larga escala.

O Curso de Especialização em Saúde da Família da UFPel tem como 
propósito a formação de profissionais mediante a construção do conheci-
mento de forma prática e proativa, utilizando como base do estudo a reali-
dade do serviço em que o profissional está inserido. Ao longo do curso, o 
profissional desenvolverá uma intervenção na Unidade Básica de Saúde 
(UBS) onde atua, com base na problematização do contexto e na melhoria 
da qualidade da atenção prestada ao usuário. Por esse motivo, é essencial 
que o estudante esteja vinculado a uma UBS (UFPEL, [2014]).

Para tanto, o curso é distribuído em quatro unidades de estudo: Análise 
situacional, Análise estratégia, Intervenção e Avaliação da intervenção. Ao 
longo dessas unidades, o estudante contextualiza a situação do serviço em 
que atua, escolhe o foco da intervenção com base nas principais necessidades 
do serviço, elabora o projeto de intervenção em uma ação programática, 
implementa a intervenção atendendo a critérios pré-estabelecidos de monito-
ramento e avaliação, avalia seus resultados e finaliza o Trabalho de Conclusão 
de Curso (TCC) (UFPEL, [2014]). Este, por sua vez, é a reunião dos registros e 
relatórios das unidades de estudo, acrescido de um relatório para o gestor e 
para a comunidade e uma reflexão crítica sobre o seu processo de aprendi-
zagem. Todas as etapas do curso são realizadas através de Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA), sendo 100% a distância, com exceção da defesa do TCC, 
sendo este o único momento presencial do curso (PEREIRA, 2007).
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Atualmente, o curso que é ofertado em larga escala atende, exclusiva-
mente, profissionais ligados aos programas de provimento do Ministério da 
Saúde, tendo cerca de 2.000 alunos provenientes dos estados do Acre (AC), 
Amapá (AP), Amazonas (AM), Piauí (PI), Rio Grande do Norte (RN), Rio Grande 
do Sul (RS) e Roraima (RR). Considerando esse contexto e que as defesas dos 
TCC são realizadas, de forma presencial, para um grande número de alunos 
em municípios dos estados que atendemos e, ainda, que a banca avaliadora 
de cada trabalho é composta por três orientadores do curso, sendo um deles 
o orientador do aluno, existe a necessidade de articulação da disponibili-
dade de um grande número de pessoas para a organização do cronograma 
de defesas. Junto com esse processo, soma-se a necessidade de geração de 
diversos relatórios para acompanhamento da situação dos especializandos e 
orientadores para defesa, tais como especializandos com volumes finais do 
TCC adequados para a defesa, número de bancas por orientador, entre outros.

Frente à necessidade de organização de um cronograma em que o 
discente e o docente pudessem escolher o melhor dia e horário de suas 
bancas, conforme sua disponibilidade pessoal, e que agilizasse a geração 
dos relatórios de acompanhamento, emerge a necessidade de criação de um 
sistema automatizado de agendamento de defesas de TCC. Sendo assim, este 
capítulo irá relatar a experiência no desenvolvimento dessa ferramenta e 
sua aplicabilidade no cotidiano do curso.

2 Metodologia
Esse relato é baseado na experiência desenvolvida pela UFPel para orga-

nizar as bancas de TCC dos especializandos do Curso de Especialização em 
Saúde da Família, considerando o aumento linear do número de  profissionais 
concluintes a cada ano.

Até a metade de 2014, toda essa organização era realizada manualmente. 
Em um primeiro momento, era criada uma listagem de discentes aptos para 
as defesas com seus respectivos orientadores. Com base nessa informação, 
eram estipulados o número de dias e a quantidade de salas necessárias para 
acomodação das defesas.

Posteriormente, era realizado contato, via e-mail e telefone, com os 
orientadores dos alunos aptos a defender, para verificar a disponibilidade 
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e marcar a defesa conforme sua necessidade. Após a organização do crono-
grama de defesas, era mantido contato com os demais orientadores do curso 
por e-mail e telefone, buscando sua participação como banca avaliadora. 
Nessa etapa, era requerida a cada orientador a participação na avaliação de 
três trabalhos.

De posse da listagem de orientadores participantes das bancas avalia-
doras, era finalizada a organização destas, para, só então, ser divulgada a 
agenda das defesas para os especializandos. Como todo o esforço era reali-
zado manualmente, não era possível fazer o monitoramento da postagem 
dos volumes de TCC, do cronograma de defesas e das lacunas presentes nas 
bancas de pareceristas em tempo real, fazendo a equipe técnica trabalhar 
com informações muitas vezes defasadas.

O sistema automatizado de agendamento de defesas de TCC foi desen-
volvido em Javascript, em quase sua totalidade, tendo algumas rotinas de 
acesso a banco de dados, em Postgre SQL, sido desenvolvidas em PHP.  
Alguns dados utilizados no sistema são oriundos de outros subsistemas, 
como Moodle e Sistema acadêmico – sistema esse desenvolvido pelo Curso 
para gestão dos alunos. Para captar esses dados, foram desenvolvidas rotinas 
de acoplamento a esses subsistemas.

3 Resultados e discussão
O Curso de Especialização da UFPel foi criado em 2011, contando com 

300 ingressantes e aproximadamente 30 orientadores. Em meados de 2012, 
cerca de 90 alunos finalizaram o curso. Após a primeira turma, o número 
de ingressantes e concluintes assim como a quantidade de orientadores e 
também de apoios pedagógicos vêm aumentando. Em 2013, o número de 
defesas foi de aproximadamente 200 e, em 2014, de 429.  A previsão da 
quantidade de defesas até o final de 2015 é de 1.200.

A seguir, destacamos as principais aplicações da ferramenta:

1) Preparação do sistema: cadastramento de cidades e datas
O primeiro passo para abertura do sistema de agendamento é o cadas-

tramento do local onde acontecerão as defesas. Nessa rotina, são inseridas 
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informações, tais como local das defesas, data do início das defesas, número 
de dias e salas para realização destas. Além disso, é importante especi-
ficar por quanto tempo o sistema permanecerá disponível para alunos e 
orientadores.

2) Agendamento das defesas pelos alunos
Durante o processo manual, não era disponibilizada para os alunos a 

possibilidade de escolha da data e do horário de sua defesa, sendo eles 
alocados conforme a disponibilidade do orientador e dos demais membros 
da banca.  A organização era realizada dessa forma, para reduzir o número de 
variáveis conflitantes, embora essa situação acarretasse inúmeros pedidos 
de mudança no horário ou no dia da banca por indisponibilidade do aluno.

O agendamento acontece em dois momentos distintos que podem ser 
concomitantes em relação a períodos de datas. O primeiro é a seleção de 
local, e o segundo, a escolha do dia, da sala e do horário de sua defesa.

No primeiro momento, na seleção do local, é também necessário que o 
aluno confirme suas informações pessoais. Esses dados serão utilizados para 
cumprimento das rotinas de registro acadêmico dentro da UFPel e também 
para a emissão dos atestados de defesa e certificado de conclusão de curso.

A Figura 1 (próxima página) mostra o formulário completo, com todos os 
dados pessoais necessários do aluno, os dados acadêmicos e a lista de locais 
disponibilizados para a defesa do TCC.

Após o preenchimento de todos os campos (os campos referentes a infor-
mações de passaporte são obrigatórios somente para estrangeiros) e seleção 
do local, o aluno clica em “Selecionar” para confirmar. Caso todas as informa-
ções sejam válidas, o sistema grava a solicitação, e, se estiver disponível para 
o local selecionado o agendamento de dia, sala e horário, o botão horários 
será disponibilizado para o aluno. Caso contrário, é exibida uma mensagem 
orientando o aluno com relação ao campo que contém informação inválida 
ou não preenchida.

Os campos referentes aos dados acadêmicos não ficam disponíveis para 
edição; são carregados automaticamente, por meio das rotinas de acopla-
mento do sistema de gestão acadêmica e exibidos em tela, para simples 
conferência.
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Figura 1 – Formulário de dados cadastrais

 Fonte: (UNA-SUS/UFPel, 2015).

No segundo momento do agendamento, é feita a escolha de dia, sala e 
horário para a defesa do TCC do aluno. Nesse formulário, é necessário que o 
aluno informe o título do trabalho, para que este conste em todas as lista-
gens do sistema. A Figura 2 apresenta o formulário completo do segundo 
momento.

O formulário de seleção de dia, sala e horário carrega os parâmetros 
estabelecidos no local e monta uma grade para que o aluno possa escolher. 
Para esse local em questão, foram configurados dois dias com cinco salas 
e defesas, começando no dia 20/08/2015. No caso de haver necessidade, 
mais dias e salas podem ser acrescentados ao local, bastando alterar seus 
parâmetros.

Esse formulário é temporizado; o aluno tem três minutos para fazer seu 
preenchimento, antes que uma mensagem seja exibida, e o formulário, recar-
regado no navegador. Isso foi desenvolvido como uma das alternativas para 
evitar colisões no agendamento.
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O preenchimento do título ocorre de maneira direta, sendo sua validação 
feita pelo preenchimento e número mínimo de caracteres. O box referente 
ao dia, sala e horário, ao ser clicado, verifica se aquele dia, sala e horário 
ainda não foi selecionado por outro aluno. Caso não esteja disponível, uma 
mensagem é exibida, e a seleção daquele dia, sala e horário é negada ao 
aluno.

Após todos os campos serem preenchidos, o aluno deve clicar em 
agendar/alterar para confirmar sua seleção. Novamente, o sistema valida a 
seleção do aluno, evitando duplicidade.

Figura 2 – Formulário completo para seleção de dia, sala e horário de defesa pelo aluno

 Fonte: (UNA-SUS/UFPel, 2015).

3) Agendamento da participação nas bancas pelos orientadores
O sistema possibilita que, de posse do cronograma com o agendamento 

feito pelos alunos, os orientadores possam selecionar as bancas das quais 
desejam participar, não havendo necessidade de ser realizado contato indi-
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vidualizado com os possíveis membros de cada banca, questionando a sua 
disponibilidade.

Terminado o período de agendamento dos alunos no sistema, este é 
disponibilizado para que os orientadores façam o agendamento de suas 
bancas; para isso, um link específico é criado no Moodle. Primeiramente o 
orientador seleciona o local de defesa para que sejam listados os trabalhos 
lá agendados. A Figura 3 mostra um fragmento da tela com a lista de traba-
lhos selecionáveis para banca, destacando-se os trabalhos já selecionados 
pelo parecerista.

Figura 3 – Formulário para seleção de bancas pelo parecerista

 Fonte: (UNA-SUS/UFPel, 2015).

Para que o parecerista marque sua participação na banca, basta que ele 
selecione o box do trabalho de sua preferência. Ao ser selecionado, o sistema 
automaticamente inviabiliza, para o parecerista, a seleção de outras bancas 
no mesmo dia e horário, a fim de que não haja colisões.

4) Rotinas de secretaria
Como rotina, antes de cada defesa, os alunos devem fornecer à secretaria 

sua documentação pessoal, para que os dados sejam averiguados, pois essas 
informações irão subsidiar a emissão do certificado de conclusão, histórico 
escolar e atestados. As informações são conferidas junto com o sistema de 
agendamento das defesas.

Pensando na necessidade de mudança das informações presentes no 
sistema, foram criadas rotinas de secretaria, as quais permitem a manipu-
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lação completa nos dados e também a emissão de atestados de participação 
na defesa para aluno, orientador e pareceristas automaticamente.

Para acessar o formulário com os dados, primeiramente a secretaria sele-
ciona o local de defesa, e a grade de defesas daquele local é mostrada. Para 
selecionar o aluno, basta clicar sobre o seu nome (Figura 4). A manipulação 
dos dados nesse ponto ocorre em duas etapas. Após a entrega da documen-
tação à secretaria, esta sinaliza, no respectivo box, os documentos entregues 
e grava os dados. Ao término da defesa, de posse da ata, a secretaria acessa 
novamente o formulário para inserção do conceito do aluno, grava e emite 
os atestados de defesa, que são automaticamente enviados via e-mail para 
aluno, orientador e pareceristas (Figura 4).

Figura 4 – Formulário para seleção de documentos apresentados  
pelo aluno e conferência dos dados cadastrais

 Fonte: (UNA-SUS/UFPel, 2015).
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4 Considerações finais
A criação desse sistema possibilitou a automação do agendamento pelos 

especializandos aptos para defesa, seleção de trabalhos pelos pareceristas, 
acompanhamento, por parte da coordenação, de todo o processo, verificação 
de documentos entregues pelos alunos no dia da defesa e a confecção e o 
envio dos atestados de defesa.

Para os especializandos, a escolha do dia e horário da defesa possibi-
litou maior tempo para a organização do cronograma de viagem e de sua 
logística, enquanto, em relação aos pareceristas, viabilizou governabilidade 
para a escolha dos horários das bancas e maior tempo para confecção dos 
pareceres. Quanto à equipe técnica, a ferramenta facilitou o monitoramento 
do cronograma de defesas assim como rapidez no diagnóstico e solução 
de problemas, acompanhamento da marcação de horários tanto de alunos 
quanto de pareceristas, redução no tempo gasto na organização das bancas e 
diminuição na quantidade de profissionais envolvidos na tarefa. Também foi 
possível unificar atividades importantes do fluxo de serviço de três núcleos 
da equipe técnica que realizam trabalhos distintos – coordenação, secretaria 
e tecnologia da informação – tendo em vista que esse processo era reali-
zado de forma fragmentada, gerando dificuldades na operacionalização do 
produto final.

Além disso, indiretamente, o sistema permitiu a redução de custos em 
relação ao contato telefônico com os orientadores de diferentes estados e 
viabilizou a contratação dos locais de realização das defesas antecipada-
mente. Isso porque a redução no tempo de finalização das bancas ofereceu 
as informações necessárias sobre o número de participantes envolvidos nas 
defesas, possibilitando dimensionar, de forma mais ágil, as especificidades 
dos locais a serem contratados.

O sistema de agendamento ainda é uma versão beta, porém é inegável 
sua utilidade, que vem se consolidando a cada defesa de TCC. A metodologia 
aplicada no desenvolvimento assim como as estratégias de validação são 
bastante eficientes. Até julho de 2015, o sistema foi utilizado em 13 defesas, 
com 580 apresentações e mais de 1.000 pareceristas envolvidos, sem que 
houvesse colisões de horários, sejam de alunos a defender ou de orienta-
dores em banca.
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Tão logo o sistema esteja finalizado, será disponibilizado para todas as 
instituições da rede UNA-SUS por meio da plataforma de recursos educa-
cionais abertos ARES (UNA-SUS, [20--]). A simplicidade no desenvolvimento 
permite a redistribuição para todas as instituições da rede UNA-SUS. O 
sistema possui apenas duas tabelas pequenas na sua base de dados, e seu 
código-fonte possui, em quase todas as linhas, comentários explicativos. 
Assim, qualquer instituição pode utilizá-lo e adequá-lo à sua realidade.
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