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RESUMO 

Atualmente, temos enfrentado dificuldades em manter e prolongar os registros que           

nos possibilitam uma visão do passado, dos povos que aqui viviam e principalmente             

do seu modo de vida, que hoje é tão diferente do nosso. Compreendendo que antes               

e depois da abolição da escravatura no Brasil, o território brasileiro era marcado pela              

presença de comunidades indígenas que nos dias atuais resistem para manter sua            

identidade, sua cultura e seu modo vida por meio de suas memórias. Visto             

importância de resgatar e registrar sua cultura, este projeto propõe a criação de uma              

plataforma digital de registo e divulgação do acervo memorial indígena/quilombola          

da microrregião de angicos/RN para o NEABI (Núcleo de estudos Afro-brasileiros e            

Indígena), sendo assim será possível catalogar as memórias das comunidades,          

possibilitando que os aspectos de identidade desses grupos sejam mantidos,          

divulgados e prolongados pelas gerações vindouras, tendo em vista que no passado            

ter acesso à informação era privilégios de poucos, no entanto, queremos fazer com             

que essas memórias estejam ao alcance da nossa geração e das gerações que             

estão por vir, dado que muitas vezes se tratam de comunidades iletradas, porém, de              

uma forte tradição oral.  

  

Palavras-chave: Indígenas; Quilombolas; Memórias; Identidade; Cultura. 
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ABSTRACT 

Currently, we are facing difficulties in maintaining and prolonging the records that            

allow us a vision of the past, of the peoples who lived here and especially of their way                  

of life, which today is so different from ours. Understanding that before and after the               

abolition of slavery in Brazil, the Brazilian territory was marked by the presence of              

indigenous communities that today resist to maintain their identity, their culture and            

their way of life through their memories. Considering the importance of rescuing and             

recording its culture, this project proposes the creation of a digital platform for the              

registration and dissemination of the indigenous / quilombola memorial collection of           

angicos / RN for NEABI (Center for Afro-Brazilian and Indigenous Studies), Thus, it             

will be possible to catalog the memories of the communities, enabling the identity             

aspects of these groups to be maintained, disseminated and extended by future            

generations, considering that in the past having access to information was the            

privilege of the few, however, we want to make them These memories are within the               

reach of our generation and the generations to come, as they are often illiterate              

communities, but a strong oral tradition. 

 

Keywords: Indigenous; Quilombolas; Memoirs; Identity. 
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 1 INTRODUÇÃO 

 

É possível perceber que nosso país possui uma grande diversidade cultural           

por motivos históricos de sua formação, no entanto, no que se refere a cultura dos               

povos nativos e dos quilombolas essa diversidade se esvai por se tratar de uma              

cultura imaterial. Antes mesmo dos Europeus chegarem em terras brasileiras, havia           

um povo nelas, os índios, e posteriormente os africanos que foram trazidos como             

escravos, ou seja, é possível entender que a identidade do povo brasileiro não foi              

formada unicamente pela cultura dos europeus, mas também pela cultura dos povos            

nativos e africanos, povos esses que foram oprimidos pelos europeus. Devido essa            

opressão e a hegemonia da força europeia, a cultura desses povos, foi se esvaindo.  

O esquecimento do patrimônio cultural dos afro-brasileiros e indígenas e a           

desapropriação da identidade desses povos “a memória dos vencidos”, a falta, a            

dispersão e a dificuldade de acesso a esses materiais, torna-se cada vez mais difícil              

fazer com que a população apodere-se da identidade de seus ancestrais, deste            

modo, o presente trabalho visa contribuir para que a cultura desses povos não se              

perca ao passar do tempo, mas, se perpetue.  

Logo, propõe-se a criação de uma plataforma digital voltada para o NEABI            

(Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro e Indígena) do IFRN campus Avançado Lajes,           

visto a necessidade que o NEABI tem em catalogar todos acervos já existentes e              

todos projetos desenvolvidos em uma plataforma digital, uma vez que, todas as            

informações sobre a cultura e a identidade dos povos indígenas e quilombolas da             

microrregião de Angicos/RN está restrita ao campus, ou seja, a população que            

tivesse o desejo de conhecer e se apoderar da cultura dos seus antepassados teria              

que se deslocar ao campus.  

Visando uma acessibilidade melhor e um alcance maior, a plataforma digital           

tem como objetivo registrar e armazenar em um banco de dados todos os acervos              

relacionados aos povos indígenas e quilombolas, sejam eles arquivos, imagens,          

notícia ou projetos de extensão/pesquisa realizada pelo NEABI. 
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1.1 JUSTIFICATIVA 

Este trabalho de conclusão de curso se justifica pela necessidade da criação            

de uma plataforma digital para o Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas            

(NEABI) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do             

Norte Campus Avançado Lajes, onde serão armazenados todos acervos, notícias e           

projetos desenvolvidos sobre os indígenas e quilombolas preservando assim tais          

culturas no Brasil, pois segundo pesquisas divulgadas pelo IBGE, observou-se, nos           

últimos anos, um acréscimo significativo no número de cidadãos brasileiros que se            

autodeclaram indígenas e/ou negros.  

De acordo com o censo de 1991, o IBGE, 294.131 pessoas consideravam-se            

indígenas no Brasil. Já no censo de 2010, este número passou para 817.963, sendo              

que 315.180 dos que se consideram indígenas residem em áreas urbanas e 502.783             

em áreas rurais, esses dados reforçam que há uma apropriação desta identidade,            

antes marginalizada.  

No Rio Grande Norte, os dados divulgados pelo IBGE chamam bastante           

atenção pelo significativo aumento no número de pessoas que se consideram           

indígena. Em 1991 apenas 393 cidadãos declararam-se indígenas, em 2010 foram           

2.597. Desta forma, enquanto a quantidade de indígenas no país mais que dobrou,             

no estado do Rio Grande do Norte, o número de pessoas que se consideram              

indígenas mais do que sextuplicou. (IBGE, 2010)  

O número de cidadãos que se autodeclaram pretos e pardos também            

aumentou. De acordo com os resultados obtidos pela Pesquisa por Amostras de            

Domicílios – PNAD, em 2012, 7,4% da população se considerava preta, já em 2017,              

este percentual passou para 8,6%. Em relação aos pardos, os dados variaram de             

45,3% a 46,8%, no mesmo período. A região nordeste é a que apresenta maior              

quantidade de pessoas que se autodenominam pretas, sendo 10,5 % da população            

geral. (IBGE, 2017).  

Tendo em vista esses dados e, dada a importância da preservação das            

culturas desses povos, procuramos somar com aqueles que buscam reconstruir a           

história e a identidade brasileira, resgatando a contribuição cultural dos povos           
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indígenas e quilombolas.  

 

1.2 OBJETIVOS 

A seguir, serão apresentados os objetivos gerais e os objetivos específicos           

propostos neste trabalho.  

 

1.2.1 Objetivos Gerais 

Desenvolver uma plataforma digital de registro e divulgação do acervo          

memorial indígena/quilombola da microrregião de angicos para o Núcleo de Estudos           

Afro-brasileiro e Indígena (NEABI) do IFRN campus avançado Lajes, que permita           

registrar e armazenar acervos bibliográficos sobre a cultura referente aos povos           

indígenas e quilombolas, trazendo mais visibilidade sobre a cultura dos povo citados. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

● Desenvolver a plataforma para o NEABI 

● Realizar Testes 

● Validar a plataforma por meio da catalogação na plataforma online 

● Disponibilizar a plataforma para uso do NEABI 

 

1.3 METODOLOGIA 

A metodologia utilizada para a realização deste trabalho está dividida nas           

seguintes etapas: (I) Análise de requisitos, (II) Implementação, (III) Teste e (IV)            

Documentação. Todo projeto foi desenvolvido no período de 7 a 9 meses.  

Na etapa de análise de requisitos, foram realizados os levantamentos de           

dados juntamente com a professora Sintia Helps baseado nas visitas que ocorreram            

às comunidades sob sua orientação, aconteceu também todas as partes de           

delimitação de dados em: indispensáveis e necessários, ou seja, é umas das partes             

mais importantes do processo que resultará no desenvolvimento de um sistema. 

Durante o período de implementação, houve a programação do software,          

nas linguagens JavaScript e PHP com o banco de dados. De acordo com a ABPMP               
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(2009), nesta fase não devem ocorrer grandes mudanças no processo, pois           

assume-se que as fases de modelagem, análise e desenho criaram e aprovaram um             

conjunto completo de especificações. O que pode ocorrer são pequenos ajustes           

durante a implementação.  

Na penúltima etapa, a de teste, foi realizada uma verificação sobre sua            

execução e cadastro, onde nós desenvolvedores da plataforma cadastramos todos          

os acervos de imagem, arquivo, notícia e projetos disponibilizados por meio do            

NEABI, sendo possível corrigir possíveis erros ou bugs na plataforma.  

Por fim, a etapa de documentação inclui-se a redação dos textos produzidos            

que compõem este trabalho de conclusão de curso, contendo um detalhamento           

maior sobre o referente projeto. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Este capítulo visa apresentar os conceitos e terminologias relacionadas com          

este trabalho de conclusão de curso. Inicialmente será abordado a memória como            

fator primordial na formação da identidade e a importância de sua preservação. Em             

seguida, será abordado o conceito de patrimônio cultural. Logo após, será analisado            

a história dos indígenas e quilombolas como atores principais na construção da            

identidade brasileira e nos demais modo de vida e cultura. Posteriormente, será            

apresentado o NEABI (Núcleo de Estudos Afro-brasileiro e Indígenas) e as leis que             

fomentam. Por fim, serão explanadas as tecnologias que foram utilizadas para a            

construção da plataforma, tais como: HTML, CSS, PHP, Bootstrap, JavaScript e           

Jquery. Na sequência, será tratado sobre a engenharia de software.  

 

2.1 MEMÓRIA E PRESERVAÇÃO 

A memória é a capacidade do ser humano de inscrever, conservar, e recordar             

experiências, situações, conhecimentos, concepções, sensações e pensamentos       

experimentados em um tempo passado.  

A memória pode ser compreendida como um fenômeno individual e único de            

cada pessoa, mas não unicamente individual, ela também deve ser definida como            
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um fenômeno coletivo, social e cultural, compreendida como uma ocorrência          

construída, não só através do singular, mas também do coletivo. Logo, a memória é              

um elemento fundamental na formação da identidade, na instituição de tradições e            

no registro de experiências significativas, necessitando ser valorizada e preservada.  

Segundo Halbwachs (1992) o conceito de Memória trata-se inicialmente dos          

aspectos individuais no qual as pessoas normalmente adquirem as suas memórias           

através do que elas recordam, reconhecem e localizam em suas lembranças.  

Para Halbwachs, a memória coletiva é a soma, combinação ou o resultado de             

memórias individuais de vários indivíduos pertencentes ou comuns a uma          

sociedade. Pierre Nora (1989), apoiando-se em Halbwachs, afirma que:  

  
Há tantas memórias como existem grupos, a memória é por natureza           

múltipla e específica, coletiva, plural, e ainda assim individual, a memória é            

tudo que identifica uma pessoa ou lugar, podendo ser ela ser escrita, falada             

ou documentada, podendo ser ela uma identificação de um país (NORA,           

1993. p. 21).  

  

Portanto, a história só se faz a partir da memória seja ela escrita, oral ou               

ainda, a partir da materialidade e dos “lugares de memória” (museus, monumentos,            

prédios etc.). Segundo a historiadora Circe Maria Fernandes Bittencourt, a questão           

da memória impõe-se por ser a base da identidade, é pela memória que se chega à                

história local.  

Sendo assim, o ser humano desde sua espécie primitiva percebeu a           

necessidade de deixar de algum modo registros de sua história, foi então que             

surgiram as pinturas nas cavernas que mostram o período em que viviam, seus             

costumes e sua alimentação, onde, posteriormente se tornaria uma ferramenta          

primordial para estudo do seu povo.  

Myers (2012, p.249) define memória como a aprendizagem que resiste          

através do tempo, informações que foram armazenadas e que podem ser           

recuperadas. 

Brandão (1995, apud PÉREZ-NEBRA; SANTANA, 2008) complementa que        
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acumulamos experiência para que esta possa ser utilizada durante nossa vida,           

promovendo o significado dos fatos do cotidiano por meio da aprendizagem e da             

memória.  

 

2.2 PATRIMÔNIO CULTURAL 

Segundo Cecília Londres patrimônio é tudo o que criamos, valorizamos e           

queremos preservar: são os monumentos e obras de arte, e também as festas,             

músicas e danças, os folguedos e as comidas, os saberes fazeres e falares. Sendo              

assim, é tudo aquilo que nos pertence, é a nossa herança do passado e o que                

construímos hoje. 
O Patrimônio cultural é um conjunto de bens materiais e imateriais           

representativos da cultura de um grupo ou de uma sociedade. Para que se             

entenda esse conceito e sua relação com as identidades, torna-se          

necessário, antes de tudo, refletir acerca do conceito de “cultura”. O senso            

comum identifica cultura como o domínio de certos conhecimentos e          

habilidades que permitem a algumas pessoas compreender e usufruir de          

bens ditos superiores, como obras de arte, literatura erudita, espetáculos          

teatrais, etc. Para muitos, culto é aquele que tem informações e           

conhecimentos formais (NEVES. 2003. p. 21).  

  

O patrimônio cultural pode ser classificado quanto à sua natureza material ou            

imaterial.  

Segundo o Decreto-Lei nº 25/1937,o patrimônio material está ligado ao          

conjunto de bens culturais móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação             

seja de interesse público, seja por sua vinculação a fatos memoráveis da história do              

Brasil ou por seu excepcional valor arqueológico. 

Já o patrimônio imaterial, é definido pela UNESCO (Organização das Nações           

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) como as práticas, representações,             

expressões, conhecimentos e técnicas que as comunidades,   grupos. 

A UNESCO, na declaração do México, de 1982, define como patrimônio           

cultural: “as obras de seus artistas, arquitetos, músicos, escritores e sábios, assim            
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como as criações anônimas, surgidas da alma popular, e o conjunto de valores que              

dão sentido à vida”.  

De acordo com Rodrigues (1996, p. 195), o patrimônio histórico “é uma            

vertente particular da ação desenvolvida pelo poder público para a instituição da            

memória social”, que abarca um universo amplo e significativo de sua cultura.  

 

2.3 ÍNDIOS NO BRASIL  

A origem dos índios é incerta, alguns dizem que são considerados           

descendentes de povos Israelitas, Asiáticos, que vem da evolução dos macacos,           

também dizem ser um povo comum criado por Deus. De acordo com Luiz Koshiba              

os índios foram descobertos na América do Sul por Pedro Álvares Cabral em mais              

ou menos dia 22 de abril de 1500 d.C.  

Nos séculos XVI e XVII a sociedade colonial brasileira era basicamente rural,            

patriarcal e escravista, onde a atividade econômica predominante era a agricultura.           

Durante este período, Pedro Álvares Cabral a Igreja Católica por meio dos Jesuítas             

chegou à conclusão que era necessário catequizar os indígenas tornando-os          

cristãos. Fazendo com que eles seguissem as regras da Igreja Católica e se             

comportassem da forma que os portugueses acreditavam ser a forma mais           

civilizada. Além disso, os povos indígenas passaram a ser escravizados devido a            

grande abundância de agricultura, onde traria bastante lucratividade para o comércio           

em Portugal, sendo o produto que obteve maior destaque foi o pau Brasil.  

Atualmente, segundo o Censo Demográfico 2010 contabilizou-se que a         

população indígena com base nas pessoas que se declararam indígenas no quesito            

cor ou raça e para os residentes em Terras Indígenas que não se declararam, mas               

se consideraram indígenas revelou que, das 896 mil pessoas que se declararam ou             

se consideravam indígenas, 572 mil ou 63,8 %, viviam na área rural e 517 mil, ou                

57,5 %, moravam em Terras Indígenas oficialmente reconhecidas.  

Outro dado importante foi o aumento da proporção de indígenas urbanizados.           

Segundo resultados preliminares do Censo Demográfico realizado pelo IBGE em          

2010, é de 817.963 indígenas, dos quais 502.783 vivem na zona rural e 315.180              
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habitam as zonas urbanas brasileiras. Este Censo revelou que há populações           

indígenas em todos os Estados da Federação, inclusive do Distrito Federal. A FUNAI             

também registra 69 referências de índios ainda não contatados, além de existirem            

grupos que estão requerendo o reconhecimento de sua condição indígena junto ao            

órgão federal indigenista.  

  

2.3.2 ETNIAS INDÍGENAS NO BRASIL  

Segundo a FUNAI as principais etnias indígenas brasileiras na atualidade e           

suas populações estimadas são as seguintes: Ticuna (35.000), Guarani (30.000),          

Caingangue ou Caigangue (25.000), Macuxi (20.000), Terena (16.000), Guajajara         

(14.000), Xavante (12.000), Ianomâmi (12.000), Pataxó (9.700), Potiguara (7.700).  

  

2.3.3 LÍNGUAS  

Com relação às 274 línguas faladas, o censo demonstrou que cerca de 17,5%             

da população indígena não fala a língua portuguesa.  

Esta população, em sua grande maioria, vem enfrentando uma acelerada e           

complexa transformação social, necessitando buscar novas respostas para a sua          

sobrevivência física e cultural e garantir às próximas gerações melhor qualidade de            

vida. As comunidades indígenas vêm enfrentando problemas concretos, tais como          

invasões e degradações territoriais e ambientais. 

Hoje, segundo dados do censo do IBGE realizado em 2010, a população            

brasileira soma 190.755.799 milhões de pessoas. Ainda segundo o censo, 817.963           

mil são indígenas, representando 305 diferentes etnias. Foram registradas no país           

274 línguas indígenas.  

  

2.3.4 ÓRGÃO  

Os índios são assistidos pela FUNAI (Fundação Nacional do Índio), por           

entidades religiosas ou organizações não governamentais.  

A FUNAI é uma unidade destinada a tratar da localização e proteção dos             

índios isolados, cuja atuação se dá por meio de sete equipes, denominadas frentes             
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de contato. Criada na Lei 5371 de 5 de dezembro de 1967. Com a finalidade de: De                 

acordo com Lei 5371/67.  

“I- Estabelecer as diretrizes e garantir o cumprimento da         

política indigenista, baseada nos princípios a seguir       

enumerados;  

a) Respeito à pessoa do índio,  

b) Garantia à posse e permanência nas terras que habitam e           

ao usufruto exclusivo dos recursos naturais e de todas as          

utilidades nela existentes,  

c) Preservação do equilíbrio biológico e cultural do índio, no          

seu contato com a sociedade nacional,  

d) Resguardo à aculturação espontânea do índio, de forma a          

que sua evolução sócio-econômico se processe a salvo de         

mudanças bruscas;”  

Sobretudo, a competência da FUNAI é delimitar, garantir, proteger as terras           

por eles tradicionalmente ocupadas e promover uma educação básica. 

 

2.4 QUILOMBOLAS 

O Brasil traz em sua história o tráfico e comércio de africanos vindos de várias               

partes da África, tornando-se o país que mais importou escravos e o último a abolir               

legalmente a escravidão. Inicialmente, os portugueses almejavam fazer uso da mão           

de obra nativa para que a exploração econômica fosse concretizada. No entanto, os             

indígenas não entendiam o porquê de produzir mais do que o necessário, sendo             

assim, ofereciam maior resistência ao trabalho e também a Igreja Católica despertou            

o interesse em utilizá-los como novos convertidos ao cristianismo.  

Deste modo, Portugal resolveu investir no tráfico de escravos, muitos não           

aceitavam a vida que lhes era imposta e resistiam de diversas formas: não cumpriam              

as ordens que recebiam, assassinavam seus senhores, fugiam, rebelaram-se.         

Alguns africanos sofriam uma depressão profunda, chamada de banzo, o que           

poderia levar à morte por inanição.  
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No período de escravidão no Brasil, os negros que conseguiam fugir se            

refugiavam com outros em igual situação em locais bem escondidos e fortificados no             

meio das matas. Estes locais eram conhecidos como quilombos, ou seja, eram            

formados por ex-escravos de origem africana que conseguiam fugir das fazendas e            

engenhos e buscavam moradia nestes quilombos. Nestas comunidades, eles viviam          

de acordo com sua cultura africana, plantando e produzindo em comunidade.  

Segundo o art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias          

(ADCT) da Constituição Federal de 1988 “Aos remanescentes das comunidades de           

quilombos que estejam ocupando suas terras, é reconhecida a propriedade          

definitiva, devendo o Estado emitir-lhes títulos respectivos.” (BRASIL, 1988). Esse          

mesmo artigo regulamenta o procedimento de regularização fundiária e nele está           

descrito que: “São terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos          

quilombos as utilizadas para a garantia de sua reprodução física, social, econômica            

e cultural”. Também os artigos 215 e 216 da Constituição de 1988, que tratam do               

patrimônio cultural brasileiro, estabeleceram a proteção às manifestações        

afrobrasileiras e o tombamento de documentos e sítios detentores de          

“reminiscências históricas dos antigos quilombos”. 

Entretanto, foi apenas em 2003, através do Decreto Federal Nº 4.8878 que foi             

regulamentado o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação,       

demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades          

dos quilombos, sendo o INCRA o órgão competente na esfera federal, havendo            

competência comum aos respectivos órgãos de terras estaduais e municipais. 

A partir do Decreto nº 4.887/2003, do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi              

concedido a essas populações o direito à auto-atribuição como único critério para            

identificação das comunidades quilombolas, tendo como fundamentação a        

Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que prevê o direito            

de autodeterminação dos povos indígenas e tribais..  

  

2.4.1 CONAQ  

A CONAQ (Coordenação Nacional de Articulações das Comunidades Negras         
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Rurais Quilombolas) é uma organização de âmbito nacional, sem fins lucrativos que            

representa a grande maioria dos quilombolas do Brasil. Da CONAQ participam           

representantes das comunidades quilombolas de 23 estados da federação: Alagoas,          

Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso,           

Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pará, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio Grande do Sul,             

Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Rondônia, Sergipe, São Paulo, Santa Catarina             

e Tocantins.  

Segundo a CONAQ seus objetivos são: lutar pela garantia de uso coletivo do             

território, pela implantação de projetos de desenvolvimento sustentável, pela         

implementação de políticas públicas levando em consideração a organização das          

comunidades de quilombo; por educação de qualidade e coerente com o modo de             

viver nos quilombos; o protagonismo e autonomia das mulheres quilombolas; pela           

permanência do jovem no quilombo e acima de tudo pelo uso comum do Território,              

dos recursos naturais e pela em harmonia com o meio ambiente.  

 

2.5 NEABI 

Segundo o portal oficial do IFRN, o Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e            

Indígenas (NEABI) é um grupo de trabalho, legalmente instituído no Instituto Federal            

de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - IFRN.  

O NEABI é formado por representantes dos alunos, professores,         

técnico-administrativos e equipe técnica-pedagógica. É responsável por fomentar e         

promover ações de natureza sistêmica, no âmbito do Ensino, Pesquisa e Extensão,            

visando a preservação da diversidade e do respeito às culturas e etnias. 

A criação do NEABI foi motivada pelas leis 10.639/2003 e a 11.645/2008. A             

primeira versa sobre “o estudo da História da África e dos africanos, a luta dos               

negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade              

nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas sociais, econômicas e            

políticas pertinente a história do Brasil. (BRASIL, 2003) 

A segunda lei afirma que “o conteúdo programático a que se refere esse             

artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a            
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formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o             

estudo da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil,                

a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade                

nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas sociais, econômicas e            

políticas pertinente a história do Brasil. (BRASIL, 2008) 

No IFRN o NEABI está organizado da seguinte forma: existe o núcleo central             

e o núcleo local. No campus lajes temos um núcleo local que busca fazer valer as                

leis mencionadas anteriormentes. Tem, como intuito valorizar as diferentes         

manifestações culturais de etnias e segmentos sociais, preservando o direito à           

diversidade. 

As ações do NEABI estão direcionadas para a comunidade interna (alunos/as           

da Educação Básica, profissional, e superior) e externa ao IFRN Campus Avançado            

Lajes. 

 

2.6 TECNOLOGIAS WEB  

 A seguir, serão apresentadas todas as tecnologias utilizadas na formação da           

base para o desenvolvimento da plataforma digital.  

 

2.6.1 HTML  

HTML que significa Hipertexto de Marcação de Linguagem, sendo assim é           

uma linguagem de marcação utilizada no desenvolvimento de sites web.  

A linguagem HTML foi criada por Tim Berners Lee na década de 1990. As                           

especificações da linguagem são controladas pela W3C (World Wide Web                   

Consortium).   

As versões de evolução da HTML incluem XHTML (uma linguagem com                     

sintaxe mais rigorosa, baseada em XML) e HTML 5 que trouxe uma série de                           

novas funcionalidades para tornar as páginas mais dinâmicas e atrativas. Uma                     

importante tecnologia disponibilizada atualmente pela linguagem HTML5 é a                 

WebRTC, que permitiu que as aplicações desenvolvidas em HTML pudessem                   

acessar dispositivos de áudio e vídeo, antes somente possível com extensões à                       
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linguagem (ROCHA, 2014).  

  

2.6.2 CSS  

CSS (Cascading Style Sheets) é uma linguagem de estilização que          

complementa o HTML. Ela serve para definir cores, alinhamentos, backgrounds, etc.           

Sua maior finalidade, é separar o estilo da página, de seu conteúdo, deixando assim,              

o código mais limpo e facilitando a sua manutenção e escrita (MURPHY et al., 2012). 

Silva (2011) cita que, na versão 3 (conhecida como CSS3), o CSS traz             

diversas novas funcionalidades de cor, alinhamento e espaçamento de elementos,          

estilização de imagens, entre outros. Porém, sua melhor conquista foi o design            

responsivo. 

Segundo Mazza (2013) design responsivo, é o poder que dá a uma aplicação,             

ser renderizada e visualizada amigavelmente em dispositivos de diferentes tipos e           

tamanhos. Como exemplo, pode-se citar uma página web que é criada sem que o              

desenvolvedor se preocupe com a sua correta visualização em diferentes          

dispositivos. Quando se trabalha com responsividade, este problema não existe, já           

que a aplicação deve ser bem visualizada em qualquer tipo de dispositivo e em              

todas as suas variações de tamanho.  

 

2.5.3 PHP  

O PHP (Personal Home Page) é uma linguagem de programação dinâmica           

para produção de web sites. O PHP é processado no servidor, retornando para o              

cliente (pessoa que acessa o site) apenas HTML.  

O PHP não é uma linguagem de programação COMPILADA como o C++ ou             

JAVA. É uma Linguagem de Programação Interpretada pelo servidor, pois não gera            

um executável, nem códigos de máquina.  

Um script PHP pode conter ou não tags HTML, essas tags não são             

processadas pelo servidor, são simplesmente passadas ao solicitante. Normalmente         

utiliza-se HTML para fazer a estrutura e parte estática da página e o PHP para a                

parte lógica, que exige processamento.  
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2.5.4 BOOTSTRAP  

O Bootstrap é um framework que disponibiliza configurações padrão para          

elementos de telas web. Sua intenção é que desenvolvedores que não tem possuem             

conhecimentos sólidos em técnicas de design consigam desenvolver páginas         

visualmente bonitas, sem grandes dificuldades (BOOTSTRAP, 2013). Cochran        

(2012) diz, que o Bootstrap utiliza em alguns de seus elementos, a biblioteca jQuery,              

já citada, para criar animações, detectar ações do usuário, entre outras funções. 

Outra grande vantagem do Bootstrap, é seu sistema de grides (COCHRAN,           

2012). Ele permite que o desenvolvedor programe suas aplicações para um padrão            

de tela, e automaticamente ou com poucas mudanças, elas sejam perfeitamente           

visualizados em dispositivos de tamanhos diferentes, como celulares, tablets,         

monitores de tamanho pequeno, entre outros (BOOTSTRAP, 2013).  

O Bootstrap tem seu código aberto e pode ser utilizado por qualquer            

desenvolvedor através do seu site. Para isto, basta baixar seus arquivos fontes e             

incluir nos seus respectivos projetos (BOOTSTRAP, 2013).  

  

2.5.5 JAVASCRIPT  

É uma linguagem de programação desenvolvida pelo Netscape em 1995, cujo           

principal objetivo era tornar os sistemas Web mais interativos. Com esta linguagem            

os programas podem, por exemplo, fazer a validação de valores inseridos pelo            

usuário no browser do cliente, sem a necessidade de efetuar uma requisição ao             

servidor [GOODMAN, 2001].  

As principais características do JavaScript são:  

● As variáveis oferecem tipagem dinâmica, ou seja, não precisam ter seus           

tipos declarados.  

● Esta é uma linguagem interpretada, portanto, o seu código-fonte não          

precisa ser compilado.  

● As funções desenvolvidas utilizando a linguagem JavaScript são        

executadas no browser do cliente.  
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● JavaScript é orientada a eventos, ou seja, as funções são executadas           

quando um evento associado à função ocorre.  

  

2.4.6 JQUERY  

Javascript é é uma biblioteca que oferece facilidades para realizar tarefas           

complexas e triviais no desenvolvimento de aplicações para Internet. Ela tem seu            

código livre e aberto, e foi criada por John Resig. Segundo seu criador, jQuery tem,               

como foco principal, a simplicidade. Ele diz, que não há necessidade de submeter             

desenvolvedores a escrever grandes trechos de código, para realizar simples efeitos           

(SILVA, 2008). 

O jQuery se baseia nos elementos das páginas em suas operações. Algumas            

de suas funções são: adicionar efeitos visuais e animações, manipular elementos           

HTML, mascarar e simplificar operações complexas do Javascript, alterar conteúdos          

da página, entre outros (CRANLEY et al., 2013).  

 

2.7 ENGENHARIA DE REQUISITOS 

A engenharia de requisitos, de acordo com Sommerville (2007, p. 49), tem            

como objetivo definir o que o sistema deve fazer, quais as necessidades reais e              

identificar quais restrições existem para que o software seja desenvolvido. É nesse            

processo da engenharia de software que ocorre a comunicação entre o cliente e o              

analista da equipe de desenvolvimento. Quando essa comunicação não é bem           

sucedida, o restante do projeto pode ficar comprometido, causando impacto no custo            

e prazo. 

Para Ian Sommerville (2011), alguns problemas que surgem no decorrer do           

processo de engenharia de requisitos são as falhas em não separar claramente            

esses diferentes termos de descrição, a distinção usada por ele é:  

● Requisitos de usuários: declaração em uma linguagem natural com         

diagramas, de quais funções o sistema deverá executar e quais suas           

restrições. 

● Requisitos de sistema: são as descrições mais detalhadas das funções,          
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serviços e restrições operacionais do software. Neste documento deve conter          

tudo o que deverá ser implementado.  

 

2.7.1 REQUISITOS FUNCIONAIS 

Os requisitos funcionais de um sistema descrevem o que ele deve fazer.            

Estes requisitos dependem do tipo de software que será desenvolvido, de quem            

serão seus possíveis usuários e da abordagem geral utilizada pela organização ao            

descrever os requisitos. Esses requisitos funcionais do usuário definem os recursos           

específicos a serem fornecidos pelo sistema. Eles foram retirados do documento de            

requisitos do usuário e mostram que os requisitos funcionais podem ser escritos em             

diferentes níveis de detalhamento. (SOMMERVILLE, 2011, p. 74) 

 

2.7.2 REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS 

Os requisitos não funcionais, diferentemente dos funcionais, são requisitos         

que não estão diretamente ligados a seus usuários. Os requisitos não funcionais            

geralmente determinam ou restringem as características do sistema como um todo.           

Exemplos desses requisitos são: proteção, desempenho, disponibilidade. Requisitos        

não funcionais são, em geral, mais críticos que requisitos funcionais individuais. Na            

realidade, a distinção entre diferentes tipos de requisitos não é tão clara como             

sugerem essas definições [...] quando desenvolvido em mais detalhes, esse requisito           

pode gerar outros requisitos. (SOMMERVILLE, 2011, p. 73) 

 

3 DESENVOLVIMENTO 

A seguir, será a apresentado uma visão geral da plataforma, os atores do             

sistema e posteriormente,  análise de requisitos.  

 

3.1 Visão Geral da plataforma 

Este projeto visa o desenvolvimento de uma plataforma para o Núcleo de            

Estudos Afro-brasileiro e Indígena (NEABI) do IFRN campus avançado Lajes, que           

permita registrar e armazenar acervos bibliográficos sobre a cultura dos povos           
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indígenas e quilombolas, deste modo, a plataforma poderá tornar mais visível a            

cultura dos povos referentes e aumentar o percentual da população que se identifica             

com a cultura de seus antepassados. 

 

3.2 Atores do sistema 

O sistema contém três atores, os quais são listados logo em seguida:  

● Usuário comum: Este ator será qualquer usuário que esteja utilizando dos           

recursos da plataforma como, acervo de arquivo, acervo de imagem,          

videoteca, notícia e projetos sem a necessidade de efetuar cadastro.  

● Usuário Pesquisador: Este ator corresponde ao pesquisador que tem os          

recursos de cadastrar e realizar todas as alterações nos acervos, notícias e            

projetos, no entanto, não poderá cadastrar outro perfil de pesquisador ou           

administrador. 

● Usuário Administrador: Este ator corresponde ao administrador que tem os          

recursos de cadastrar e realizar todas as alterações nos acervos, notícias e            

projetos, sendo de total domínio do mesmo realizar cadastros de perfis. 

 

3.3 Análise de Requisitos 

Para Craig Larman (2007, p. 81), “Requisitos são capacidades e condições às            

quais o sistema – e em termos mais amplos, o projeto – deve atender”. Logo, um                

desafio básico da análise de requisitos é encontrar, comunicar e documentar o que             

realmente é necessário, fazendo o possível para expressar de forma clara para o             

cliente e os membros da equipe de desenvolvimento. 

A seguir os que representam os requisitos funcionais e não-funcionais: 

 

3.3.1 Requisitos funcionais:  

Requisito funcional define uma função e características de um sistema de           

software ou seu componente. 

Quadro 1: Representação dos Requisitos funcionais do sistema 

Cód. Nome Descrição Prioridade 
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F01 
Cadastrar 
administrador 

O administrador será cadastrado por     
meio de outro administrador já     
cadastrador. 

 
Alta 
 

F02 
Cadastrar 
pesquisador 

O pesquisador será cadastrado por     
meio de um administrador 

 
Alta 

F03 
Remover 
administrador 

Um administrador poderá ser    
removido por meio de outro     
administrador cadastrado. 

 
Médio 
 

F04 
Remover 
pesquisador 

O administrador poderá remover um     
pesquisador 

 
Médio 

F05 
Editar acervo  
de arquivo 

A edição de arquivo poderá ser feita       
por um administrador ou pesquisador     
cadastrado. 

 
Médio 

F06  
Editar acervo  
de imagem 

A edição de imagem poderá ser feita       
por um administrador ou pesquisador     
cadastrado. 

 
Médio 

F07 
Editar acervo  
de vídeo 

A edição de vídeo poderá ser feita       
por um administrador ou pesquisador     
cadastrado. 

 
Médio 

F08 
Editar notícia A edição de arquivo poderá ser feita       

por um administrador ou pesquisador     
cadastrado. 

 
Médio 

F09 
Editar projeto A edição de projeto poderá ser feita       

por um administrador ou pesquisador     
cadastrado. 

 
Médio 

F10 
Editar usuário  
administrador 

Somente o administrador poderá    
editar outro.  

 
Médio 

F11 
Editar usuário  
pesquisador 

Somente o administrador poderá    
editar outro.  

 
Médio 
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F12 
Cadastrar 
imagem 

Poderá ser cadastro por    
administrador ou pesquisador 

 
Alta 

F13 
Cadastrar 
arquivo 

Poderá ser cadastro por    
administrador ou pesquisador 

 
Alta 

F14  
Cadastrar 
vídeo 

Poderá ser cadastro por    
administrador ou pesquisador 

 
Alta 

F15 
Cadastrar 
notícia 

Poderá ser cadastro por    
administrador ou pesquisador 

 
Alta 

F16 
Cadastrar 
projeto 
 

Poderá ser cadastro por    
administrador ou pesquisador 

 
Alta 

F17 
Editar perfil do   
usuário 
 

A edição de perfil só o administrador       
poderá realizar tal tarefa Média  

 

3.3.2 Requisitos não-funcionais: 

Requisitos não-funcionais são os requisitos associados ao uso da aplicação          

em termos do seu funcionamento, facilidade de uso, confiabilidade, segurança,          

disponibilidade e tecnologias envolvidas. 

Quadro 2: Representação dos Requisitos não funcionais do sistema 

Cód. Nome Descrição Prioridade 

N01 

Cadastro do 
Administrador 
ou pesquisador  
por e-mail 

O mesmo deve possuir uma conta de       
e-mail. 

 
Alta 

N02 Uso da internet 
Será preciso que o usuário esteja      
com acesso à internet para usar a       
plataforma 

Alta 
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4 MANUAL DO USUÁRIO  

O objetivo desta seção é expor um manual direcionado aos tipos de usuários             

que terão acesso a plataforma digital: usuário comum, usuário administrador e           

pesquisador., cada qual com diferentes privilégios e funções neste cenário.  

O usuário administrador e pesquisador usufruem os mesmos privilégios, tais          

como: acervos (arquivo, imagem e vídeo), cadastro de acervos (arquivo, imagem e            

vídeo), cadastro de notícias e projetos, exceto o cadastro e listagem de usuários que              

é privilégio unicamente do administrador, pois a ele é dado o poder de cadastrar,              

listar e excluir usuários.  

A abordagem será feita de modo que comece pelo mais privilegiado, no             

caso o usuário administrador e pesquisador, por fim, o usuário comum, que é o que               

terá menos privilégios.  

  

4.1 TELA DE LOGIN  

 

Na tela de login, o acesso será restrito ao administrador e pesquisador, vale             

ressaltar que o pesquisador não pode adicionar um novo usuário sendo de total             

domínio do administrador. Na tela contém os campos de matrícula e senha, onde o              

usuário cadastrado irá repassar todas as informações que foi passado no momento            

do cadastro.  

Imagem 1: Tela de Login  
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Na mesma tela possui uma opção caso o administrador ou pesquisador           

tenha esquecido a sua senha. Para recuperar sua senha basta digitar sua matrícula             

e informar o e-mail para que entre em contato.  

 

Imagem 2: Tela de recuperação de senha 
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4.2 TELA PRINCIPAL DE ADMINISTRADOR E PESQUISADOR  

A tela principal se difere da tela de usuário comum por conter os seguintes              

privilégios, tais como: cadastro de acervo (arquivo, imagens e vídeos), cadastro de            

projetos e notícias, sendo que o usuário comum não pode realizar nenhum cadastro.             

Sendo possível tanto o usuário administrador como o usuário pesquisador podem           

usufruir dos mesmos privilégios, vale ressaltar que o usuário pesquisador não           

poderá realizar o cadastro de novos usuários e a listagem dos mesmos.  

Como mostra a imagem, a tela principal contém uma barra de navegação na             

parte superior da tela com vários links que direcionam para novas telas, tais como:              

NEABI-IFRN Lajes, Acervos, Cadastro de acervos, Cadastro de projetos e notícias,           

Projetos, Perfil, Pesquisa e barra de pesquisa que será abordado de modo mais             

detalhado.  

Em seguida, temos uma pequena explanação de forma rápida e sucinta sobre            

o NEABI - Núcleo de Estudo Afro-brasileiro e Indígena do Instituto Federal de             

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte no campus avançado            

Lajes.  

Posteriormente, temos um acesso rápido às últimas notícias cadastradas, ao          

lado contém os destaques e sobre o NEABI. Logo abaixo, possui contato onde o              

usuário da plataforma poderá entrar em contato com o NEABI, ao lado possui o item               

de ajuda onde serão apresentadas as perguntas mais frequentes sobre o NEABI e             

por fim, o item de suporte onde ficam os e-mails dos desenvolvedores. 

Imagem 3: Tela principal de administrador  
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4.3 TELA PRINCIPAL DE USUÁRIO COMUM  

Na tela de usuário comum diferente do administrador ou pesquisar, contém           

apenas acervo de arquivo, acervo de imagem, videoteca e projeto.  

Assim como o administrador e pesquisador o usuário comum poderá          

visualizar as notícias cadastradas, os destaques, sobre o NEABI e tem toda parte de              

acesso rápido a contato, ajuda e suporte.  

 

Imagem 4: Tela de usuário comum  
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4.4 TELA DE NOTÍCIAS  

Diferente de como é apresentado na tela principal, a tela de notícias mostra             

de forma mais completa toda notícia cadastrada, sendo possível realizar uma leitura            

e até mesmo acessar o por meio de um link a matéria na íntegra, tanto pesquisador,                

administrador e usuário comum possuem a mesma tela.  

 

Imagem 5: Tela de notícias  
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4.5 DESTAQUES  

Os destaques diferente dos demais não possui uma tela, no entanto, vale a             

pena ressaltar que a última notícia cadastrada sempre será colocada como           

destaque.  

  

4.6 SOBRE O NEABI  

Nesta tela será abordado a história do NEABI, quem compõe todo grupo e             

qual a finalidade e benefícios para a sociedade. Lembrando que tanto usuário            

comum, administrador e pesquisador irão visualizar a mesma tela.  

 

Imagem 6: Tela sobre o NEABI 
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4.7 TELA DE CONTATO  

O link para contato possui em todas as telas anteriormente citadas, sendo            

assim todos aqueles que utilizam dos recursos do acervo possam entrar em contato             

com a equipe do NEABI e assim realizar suas sugestões para melhoria, dúvidas ou              

por meio deste também poder realizar alguma reclamação ou sugestão para a            

equipe de desenvolvedores da plataforma.  

Para realizar o contato basta preencher de forma correta todos os campos            

com nome, e-mail e sua mensagem.  

 

Imagem 7: Tela de contato  
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4.8 TELA DE AJUDA  

O link para a tela ajuda estará disponível em todas as telas para facilitar o               

acesso. A tela de ajuda possui todas as dúvidas mais frequentes dos usuários,             

sendo possível o acesso rápido em qualquer tela.  

A tela possui uma pequena explicação sobre o NEABI, quais as leis que             

fomentam o NEABI e por fim, como cada um pode ajudar o projeto.  

 

Imagem 8: Tela de Ajuda  
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4.9 TELA DE SUPORTE  

Na tela de suporte, contém o nome dos desenvolvedores da plataforma digital            

e e-mails para contato. 

  

Imagem 9: Tela de suporte 
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4.10 TELA DE ACERVOS  

Os acervos irão apresentar toda parte de visualização sendo possível filtrar o            

acervo que desejar. Neste caso as telas não se diferem entre usuário comum,             

administrador e pesquisador.  

  

4.10.1 TELA DE ACERVO DE ARQUIVO  

Na imagem abaixo, é apresentada a tela de acervo de imagem, onde será             

exibido por meio de uma tabela o id, o nome da obra, autor, palavra-chave, ano,               

editora e por fim as ações. As ações disponíveis para o usuário comum será:              

visualização e download de arquivo. As ações do administrador ou pesquisador é:            

visualização, edição e exclusão.  

No momento em que os arquivos estão sendo cadastrados, o administrador           

ou pesquisador irá fazer o upload, que nada mais é que o carregamento de um               

determinado arquivo do seu computador para a plataforma, uma vez tendo essa            

ação bem sucedida o mesmo poderá visualizar o arquivo.  

A edição, tanto o administrador ou pesquisador irão tratar de possíveis           

cadastros com erros, sejam eles ortográficos ou até mesmo de carregamento de            

arquivos que não correspondem ao item cadastrados, sendo assim, a opção é de             

suma importância para correção de tais erros.  

Por fim, o mesmo terá a opção de excluir o arquivo removendo assim do              

acervo.  

Imagem 10: Acervo de arquivos  
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4.10.2 TELA DE ACERVO DE IMAGEM  

Neste item, serão exibidos as imagens cadastradas, onde o mesmo poderá           

visualizar a imagem, título, autor e descrição, sendo possível executar as ações de             

visualização da imagem em seu tamanho real. E ao administrador será possível            

realizar a edição e exclusão da imagem.  

 

Imagem 11: Acervo de imagens  
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4.10.3 TELA DE VIDEOTECA 

A tela de videoteca trata-se da exposição dos vídeos cadastrados, contendo o            

título do vídeo, produtor, duração, ano e descrição. Neste acervo irá conter as ações              

de edição e exclusão que tanto o administrador como o pesquisador poderá realizar.             

Vale ressaltar que ao usuário comum poderá visualizar o vídeo cadastrado e acessar             

o link disponibilizado.  

Na edição, o administrador ou pesquisador poderá editar os campos e           

modificar o link do vídeo anteriormente cadastrado. 

Na exclusão, ambos poderão excluir o vídeo já cadastrado na videoteca.  

 

Imagem 12: Tela de Videoteca 
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4.11 TELA DE CADASTROS 

Neste item, iremos demonstrar como cadastrar todos os acervos (arquivo,          

imagem, vídeos, notícias e projetos) na plataforma, sendo disponível esse cadastro           

ser feito apenas por usuários administradores ou pesquisadores. 

 

4.11.1 TELA DE CADASTRO DE ARQUIVO 

Na tela de cadastro de arquivos, o administrador deverá preencher de forma            

correta todos os itens, tais como: título, autor, editora, ano da obra, palavra chave e               

por fim realizar o upload do arquivo correspondente. Uma vez que o cadastro for              

realizado com sucesso o mesmo já estará disponível no acervo.  

 

Imagem 13: Cadastro de arquivo 
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4.11.2 TELA DE CADASTRO DE IMAGEM 

Na tela de cadastro de imagem, será exibido os seguintes campos de dados             

como, título, autor, descrição da imagem e por fim adicionar a imagem            

correspondente, tendo como opção a rotação da imagem. É necessário que todos os             

campos sejam preenchidos de forma correta. 

 

Imagem 14: Cadastro de Imagem 
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4.11.3 TELA DE CADASTRO DE VÍDEOS 

Na tela de cadastro de vídeo, o administrador ou pesquisador poderá           

adicionar o vídeo preenchendo de forma correta todos os campos como mostra a             

imagem.  

Imagem 15: Tela de cadastro de video 

 

 

 

4.11.4 TELA DE CADASTRO DE NOTÍCIAS  

No cadastro de notícias, o administrador ou pesquisador irá preencher os           

campos de título, data de publicação, endereço da matéria, o conteúdo da notícia e              

por fim adicionar uma imagem a notícia. 

No campo de conteúdo da matéria aquele que estiver realizando o cadastro            

poderá fazer uso de ferramentas tais como: colocar o texto em negrito, itálico ou              

sublinhado, alinhar o parágrafo à direita, esquerda, centralizado ou justificado, alterar           

fonte, tamanho, cor de fonte, cor de realce, adicionar imagem no campo, dentre             

outros benefícios consequentemente o texto ficará mais atrativo.  

 

Imagem 16: Tela de cadastro de notícia  
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4.11.5 TELA DE CADASTRO DE PROJETO 

Na tela de cadastro de projetos serão exibidos os seguintes campos: Nome            

do projeto, Resumo, Palavra-chave, introdução, justificativa, fundamentação teórica,        

objetivo geral, metodologia de execução do projeto, Acompanhamento e Avaliação          

do projeto durante a execução, resultados esperados e por fim as referências            

bibliográficas.  

No momento em que todos os campos estiverem preenchidos e o projeto tiver             

sido cadastrado o mesmo já se encontra disponível na tela de projetos.  

Imagem 17: Tela de cadastro de projeto 
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4.12 TELAS DE EDIÇÃO  

Na tela de edição, somente o administrador ou pesquisador poderá editar os 

acervos de arquivo, imagem, vídeo, notícias e projetos.  

 

4.12.1 EDIÇÃO DE ARQUIVO  

Neste item, poderá ser feitos as edições de título, autor, editora, ano da obra, 

palavra chave e realizar o upload do arquivo desejado.  

Imagem 18: Tela de edição de arquivo 

 

 

4.12.2 EDIÇÃO DE IMAGEM 

Na edição de imagem, pode-se alterar todos campos anteriormente         

preenchidos. Sendo possível alterar título, autor, descrição de imagem e a imagem. 

Imagem 19: Tela de edição de imagem 
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4.12.3 EDIÇÃO DE VÍDEO 

O administrador ou pesquisador poderão editar possíveis erros cadastrados         

inicialmente ou até mesmo se ocorrer mudança no link do vídeo cadastrado. 

 

Imagem 20: Tela de edição de vídeo 
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4.12.4 EDIÇÃO DE NOTÍCIA  

Na edição de notícia, somente o administrador e pesquisador poderá          

modificar qualquer parte do texto já conteúdo, alterar a foto e editar título, endereço              

da matéria e até mesmo a data de publicação. 

Imagem 21: Tela de edição de notícia

 

4.12.5 EDIÇÃO DE PROJETO 

Na tela de edição de projetos, serão apresentados todos os campos que            

foram preenchidos, dessa forma tanto o administrador quanto o pesquisado poderão           

iniciar suas modificações.  

Imagem 22: Tela de edição de projeto 
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4.13 TELA DE PROJETOS 

Na tela de projetos vão conter todos os projetos cadastrados e contém a             

opção de visualização, edição e exclusão. 
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Imagem 23: Tela de projetos 

 

 

4.14 TELA DE PERFIL  

Essa tela de perfil em específico se trata de um acesso de administrador, pois              

só ele terá como opção adicionar novos usuários e listar todos os cadastrados. Em              

seguida, serão apresentadas as opções de listar cadastrados e adicionar usuário. 

 

Imagem 24: Tela de perfil 

 

 

4.14.1 TELA DE LISTA DE USUÁRIOS 

A tela de usuário é acessado a partir do momento que o administrador logado              

clicar no seu perfil, onde será possível acessar a página de lista pressionando sobre              

o link de lista de usuário.  
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Na lista de usuários contém todos os usuários cadastrados seja ele           

administrador ou pesquisador.  

Para cada novo usuário irá conter uma foto que foi adicionada no momento do              

cadastro, nome, matricula, e-mail e senha.  

 

Imagem 25: Tela de lista de usuários 

 

Uma vez que listar os usuários, o administrador poderá editar cada usuário,            

onde o mesmo é redirecionado as informações prestadas no momento do cadastro e             

então poderá realizar as alterações necessárias, como mostra a figura abaixo.  

 

Imagem 26: Tela de edição de usuário 
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4.14.2 TELA DE ADICIONAR USUÁRIO  

Como citado anteriormente, somente o usuário administrador poderá        

adicionar um novo usuário seja ele administrador ou pesquisador.  

Para realização desse cadastro é necessário preencher corretamente os         

campos de nome, matrícula, senha, confirmar a senha, escolher a opção de usuário             

e por fim adicionar uma foto de sua preferência.  

Imagem 27: Tela de cadastro de usuário
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5 CONCLUSÃO 

 

O estudo por nós desenvolvido mostrou as conveniências que serão          

possivelmente ofertadas para a sociedade por meio do projeto idealizado.  

No decorrer do desenvolvimento deste, conseguimos analisar os benefícios que           

uma plataforma digital pode proporcionar às pessoas - como já foi citado            

anteriormente – quanto ao registro e conservação da memória dos povos em            

questão, visto que a falta de registros e desvalorização da cultura dessas            

populações acarretam na perda de sua identidade e história no decorrer dos anos. 

Não é novidade que a tecnologia pode e faz a diferença quando o assunto é               

melhorar a vida das pessoas. Partindo desse princípio, estudamos e buscamos           

conhecer mais sobre o tema tratado e juntamos a necessidade de registrar esse             

patrimônio imaterial com a praticidade oferecida pela tecnologia. Com base no           

exposto, é notório o diferencial que o projeto em desenvolvimento apresenta, já que             

visa contribuir para a conservação, construção e propagação da história.  

Dessa forma, este trabalho teve como objetivo desenvolver uma plataforma          

para o Núcleo de Estudo Afro-brasileiro e Indígena - NEABI do Instituto Federal de              

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte situado na cidade de Lajes,              

proporcionando à população um acesso rico às memórias, fazendo com que o            

indivíduo tenha o direito de se apropriar da identidade e cultura de seus ancestrais.  

Sendo assim, é perceptível que, através de nossas pesquisas e estudos,           

encontramos meios de solucionar os problemas encontrados durante esse processo          

e, também, contribuímos de alguma forma para o desenvolvimento desse tema.  

 

5.1 TRABALHO FUTUROS  

 

● Desenvolver funcionalidade para recuperação de senha.  

● Implantação da plataforma em um servidor Web 

● Disponibilizar a plataforma para o uso do NEABI 

● Desenvolver a versão mobile da plataforma 
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