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Resumo:  O projeto  surgiu  quando  o  Prof.  Dr.  Ademir  José  Rosso  teve  a  necessidade  de  automação  para 
melhorar  um  teste  de  desempenho  estudantil.  Desta  forma  foi  comunicado  aos  alunos  de  Engenharia  de 
Computação para que fosse feito uma implementação de um software onde ele seria capaz de enviar as respostas 
individuais do teste de desempenho dos alunos para eles mesmo, assim fazendo com que eles pudessem analisar 
e entender o resultado. Objetivo: Realizar a leitura e análise das respostas de cada aluno, depois disso o software  
deve  enviar  um e-mail  contendo  esses  dados  analisados  para  os  respectivos  alunos.  Método:  Utilizando a 
linguagem de  programação  Java  com API’s  Apache  POI  para  a  leitura  de  planilhas  no  formato  “.xlsx”  e 
JavaMail para o envio dos e-mails. Resultados: Foi realizada a aplicação do software e mostrou-se eficaz tanto 
para  o professor  quanto para  os alunos.  Após verificar  suas  pontuações,  os  alunos identificaram-se com os 
resultados mostrados e obtiveram conhecimento de quais áreas devem ser melhoradas para se obter um melhor 
desempenho estudantil.  Conclusão: Desta forma,  o  software  finalizado atendeu a todas as  expectativas  dos 
alunos, pois, os feedbacks deles foram satisfatórios pra os coordenadores da ação. 
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PÚBLICO-ALVO

O produto é destinado principalmente a professores que pretendem realizar um estudo 

quanto ao desempenho estudantil de seus alunos.

JUSTIFICATIVA

O desenvolvimento do produto foi motivado pela necessidade de uma ferramenta para 

desenvolver estratégias de aprendizagem para alunos do Cursinho Pré-vestibular Imaculada 

Conceição, um projeto solidário cedido pela Paróquia Imaculada Conceição, promovido por 

professores  voluntários  que  ministram  aulas  sobre  os  conteúdos  exigidos  na  prova  do 

vestibular.

Para realizar o desenvolvimento dessas estratégias de aprendizagem, foi feito o teste 

de desempenho estudantil contido no livro O Estudo Eficaz (VILAMARÍN, 2000). Então, foi 

preciso desenvolver o software para realizar a automação no envio dos resultados para os 

participantes do teste.

OBJETIVOS

Realizar a leitura e análise das respostas de cada aluno participante do teste, depois 

disso o software deve enviar um e-mail contendo esses dados analisados para os respectivos 

alunos. 

METODOLOGIA

Ao perceber a necessidade da automação do envio dos resultados do teste, o Prof. Dr. 

Ademir  José Rosso entrou em contato  com a coordenadora  do projeto  Museu Virtual  do 

Museu da Computação para solicitar  o desenvolvimento do software.  O teste do livro foi 

apresentado  aos  desenvolvedores  pelo  Professor  e  então  foi  discutida  a  possibilidade  de 

implementação do software, o que se mostrou viável.

O teste do livro é feito a partir de um questionário com 50 questões que tem como 

tema o desempenho estudantil. O questionário define uma pontuação geral e por áreas ligadas 

ao estudo que são: motivação, autoestima, autoconfiança, organização e filosofia de vida.
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O software  foi  desenvolvido  utilizando  a  linguagem de  programação  Java,  com o 

auxílio das API’s Apache POI para a leitura de planilhas no formato “.xlsx” e JavaMail para o 

envio dos e-mails com os resultados.

Após  os  participantes  responderem o questionário  do teste,  é  gerada  uma planilha 

Google Docs onde as linhas correspondem aos alunos e as colunas correspondem as respostas 

de  cada  pergunta.  Então,  com o auxílio  da  biblioteca  Apache  POI,  foi  desenvolvido  um 

algoritmo para a leitura das respostas na planilha para definir uma pontuação geral e também 

as pontuações de motivação, autoestima, autoconfiança, organização e filosofia de vida. 

Também foi desenvolvido um algoritmo para o envio de e-mails personalizados de 

acordo com as pontuações  com os resultados  para cada participante utilizando uma conta 

Gmail, o que foi possível com o auxílio da biblioteca JavaMail.

RESULTADOS

Após a finalização do software, com a realização de vários testes, a leitura de todos os 

dados da planilha mostrou-se confiável e a interface (figura 1) não apresentou problemas no 

entendimento dos usuários.

Figura 1 – Interface do software 

Legenda: Principais telas do software: Tela para configurar o e-mail que vai enviar os resultados aos alunos (a). 
Tela para selecionar a planilha que contem os dados do questionário (b). Tela após os e-mails com os resultados 
terem sido enviados com sucesso (c).

Porém, devido a biblioteca utilizada para o envio dos e-mails, o endereço de e-mail do 

usuário que enviará os resultados deve ser Gmail, e também a opção de “Acesso a app menos 
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seguro” deve ser ativada na conta Google para o software conseguir acessar o e-mail e assim 

efetuar o envio.

A aplicação do software na turma de alunos estudada mostrou-se eficaz tanto para o 

professor quanto para os alunos. Após verificar suas pontuações, os alunos identificaram-se 

com os  resultados  mostrados e  obtiveram conhecimento  de quais  áreas  ligadas  ao estudo 

devem ser melhoradas para se obter um melhor desempenho estudantil.

A figura 2 mostra o feedback de alguns dos alunos sujeitos ao teste, onde é possível 

observar um retorno satisfatório.

Figura 2 – Feedback dos alunos

Legenda: Mensagens de 3 alunos sujeitos ao teste após o recebimento dos resultados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Desta forma, depois de todo o trabalho realizado e os desafios vencidos, o software 

finalizado  atendeu  a  todas  as  expectativas  tanto  do  professor  quanto  dos  alunos  pois  os 

feedbacks deles foram excelentes. Desde o princípio o produto foi visado para automatizar e 

ajudar individualmente cada pessoa que realizasse o teste de desempenho estudantil e mesmo 
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depois  desse  ponto  alcançado  vale  ressaltar  que  o  software  também está  flexível  a  mais 

ajustes caso necessário.
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