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Resumo. Este trabalho descreve a evolução da tecnologia no âmbito educacional e 

administrativo da Universidade Federal de Sergipe (UFS) e como esta avançou na 

democratização dos dados por meio da APISistemas e de aplicações móveis. Trata também 

acerca da estratégia na escolha do Flutter como framework para desenvolvimento mobile. 

 

Abstract.  This work describes the evolution of technology in the educational and 

administrative scope of Universidade Federal de Sergipe (UFS) and the progress to data 

democratization through APISistemas and mobile applications. Also depicts the strategy of 

Flutter as a framework choice for mobile development. 
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1. Introdução 

Nos últimos vinte anos, a Universidade Federal de Sergipe (UFS) passou por uma 

ampla informatização de seus processos tanto administrativos quanto acadêmicos. O 

desenvolvimento inicial, como em várias outras instituições, foi baseado em um conjunto de 

sistemas isolados. Contudo, em 2011 a UFS fez um convênio com a Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte para utilização de um sistema integrado (SIGs) contemplando as áreas 

acadêmica e administrativa. 

Os SIGs informatizaram a maioria dos processos da UFS, cuja comunidade gira em 

torno de 35 mil pessoas. Esta quantidade de usuários, aliado ao elevado número de processos 

e deficiências de infraestrutura computacional, faz com que a experiência de uso dentro do dos 

SIGs não seja uniformemente eficiente; existem, por exemplo, módulos consideravelmente 

mais sobrecarregados que outros em razão do número de usuários. Por ser uma aplicação de 

grande porte, muitas vezes a otimização desses módulos não é uma tarefa simples ou rápida. 

Outro aspecto dos SIGs é que eles não são, em geral, responsivos, ou seja, não se ajustam ao 

tamanho da tela do dispositivo que está sendo acessado, o que dificulta seu uso através de 

celulares e tablets. 

A solução que a UFS encontrou para mitigar os problemas acima citados foi a criação 

de aplicações móveis que contemplem os processos mais utilizados pela comunidade. 

Entretanto, para dar suporte às vindouras aplicações móveis, a universidade precisou estruturar 

a forma de acesso às suas informações através de uma interface de serviços, a qual foi batizada 

de APISistemas. 



2. APISistemas 

A APISistemas é uma API RESTful [Gao et al. 2011], criada com dois objetivos 

principais: fomentar a criação de aplicações móveis pela UFS e democratizar o acesso aos 

dados públicos da Universidade, sendo essa última uma exigência da Controladoria Geral da 

União (CGU), em razão da promulgação da Lei de Acesso à Informação (Lei 12.257/2011) 

[Brasil 2011]. 

A ideia de criar uma API para acesso a dados das instituições não é uma ideia nova, 

mas já é uma realidade em outras instituições como Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN), bem como no Governo Federal. 

Após identificar as tecnologias que melhor se aplica a uma API RESTful foi dado início 

a criação da APISistemas. Diante dos resultados, a API foi desenvolvida em Java 8, a fim de 

manter a compatibilidade com os sistemas da UFS. Utiliza o formato Javascript Object 

Notation (JSON), uma linguagem de representação de dados baseada em um subconjunto da 

linguagem de programação JavaScript, para codificar a saída dos serviços [JSON 2019]. 

O mecanismo de autenticação da API é o OAuth2 [OAUTH2 2019], que é um dos 

mecanismos de autenticação mais utilizados na internet, por empresas como Google e 

Facebook. Consiste em um padrão de autenticação que envolve um a autorização de acesso a 

um recurso, pelo dono do recurso, a um terceiro, sem que sejam fornecidas as credenciais do 

dono do recurso a esse terceiro. Utilizando o APISistemas como exemplo, o protocolo permite 

a um aplicativo de terceiros acessar informações pessoais de um aluno da UFS, mediante sua 

autorização junto à UFS (representada pelo APISistemas), sem que seja necessário o 

fornecimento das credenciais do aluno nos sistemas da UFS no aplicativo. Dessa forma, não 

somente o aplicativo recebe as informações que precisa para funcionar (mediante autorização), 

como o aluno tem mais garantias quanto à segurança de suas credenciais. 

Atualmente a UFS possui dois aplicativos móveis consumindo os vários serviços 

disponibilizados pela API. Até o momento são 15 endpoints, num total de 42 serviços relativos 

tanto à parte acadêmica quanto à parte administrativa da instituição. 

Existem alguns outros projetos que tem como backend a API, além dos aplicativos 

supracitados. Dentre eles, vale a pena destacar o projeto de Dados Abertos, que é a construção 

de um portal de consulta de dados público baseado no CKAN [CKAN 2016], com o objetivo 

de atender, de forma direta, às exigências dos órgãos de controle. 

3. Aplicações móveis 

Com a popularização dos aparelhos móveis, a UFS precisou inovar para atender às 

necessidades de um público que tem nos smartphones a principal ferramenta de acesso à 

serviços. O sistema acadêmico é atualmente o que possui maior quantidade de acessos e foi 

verificado pela Superintendência de Tecnologia da Informação - STI, em meados de 2018, que 

quase 50% do acesso se deu por meio de dispositivos móveis. Desse total, em torno de 40% 

vieram de dispositivos Android. 

Para tentar atender essa demanda, a STI iniciou em 2018 o desenvolvimento de 

aplicativos móveis na plataforma Android. A escolha dessa tecnologia se deu em razão da 

facilidade no acesso às ferramentas de desenvolvimento, bem como pela predominância do 

sistema operacional Android no conjunto de acesso advindo dos dispositivos móveis aos SIGs.  

A primeira aplicação produzida pela STI foi o Caixa Postal Mobile, uma interface de 

recepção de mensagens e notificações advindos dos SIGs. Após o Caixa Postal, o STI produziu 

o eUFS. Este segundo aplicativo possibilita aos discentes do ensino médio, graduação e pós-

graduação realizarem consultas acadêmicas do SIGAA, proporcionando acesso rápido às 

principais funcionalidades dos SIGAA. No final de fevereiro de 2019 as aplicações contavam 



com mais de 5000 instalações e mais de 1800 acessos diários, mesmo sem um lançamento 

oficial na Google Play, pois ainda estão em versão beta. 

Após a publicação dos aplicativos, começaram a surgir demandas por parte dos usuários 

e do restante da comunidade acadêmica acerca do suporte para iOS. Para evitar manter duas 

versões do mesmo aplicativo, optou-se por passar a desenvolver os aplicativos fazendo uso de 

frameworks multiplataforma.  

4. Desenvolvimento Multiplataforma - Flutter 

O desenvolvimento de aplicativos nativos torna o desenvolvimento complexo e custoso, 

em razão da necessidade de especialistas em cada uma das plataformas e da necessidade de 

manutenção de várias bases de código diferentes [ABRANCHES 2018].  

Neste contexto surgiram as aplicações híbridas, onde ocorre o desenvolvimento de uma 

aplicação única que pode ser utilizada em diferentes sistemas operacionais. Isso é possível em 

razão dos frameworks para desenvolvimento de aplicações multiplataforma, que são 

incumbidos de empacotar o código-fonte para as diferentes plataformas-alvo. 

Podemos identificar em [ABRANCHES 2018], que há um leque de frameworks 

disponíveis que permitem o desenvolvimento híbrido. Os mais utilizados pelos 

desenvolvedores são React Native e Ionic. Segundo [INFOQ, 2019], em 4 de dezembro de 2018 

o Google lançou a primeira versão estável do Flutter, que é um framework para 

desenvolvimento Android e iOS de código aberto que possui contribuições de centenas de 

desenvolvedores de todo o mundo [Google 2018]. 

Tanto o React Native quanto o Ionic utilizam uma camada chamada Bridge. Essa 

camada é responsável por fazer a comunicação entre código nativo e o Javascript. Com o 

Flutter, há um ganho na performance já que a comunicação com o código nativo é feita de 

maneira síncrona, sem a necessidade da Bridge. 

Dessa forma, o aplicativo Caixa Postal Mobile foi recriado em Flutter a fim de suportar 

as duas plataformas mais utilizadas no mercado, Android e iOS. Por ter menos funcionalidades 

que o eUFS, o Caixa Postal Mobile serviu de experimento para realização de testes dessa nova 

tecnologia.  

Após a realização de pesquisas acerca das arquiteturas mais utilizadas juntamente com 

o Flutter, optou-se por utilizar a arquitetura chamada Business Logic Component (BLoC). O 

BLoC trabalha com gerenciamento de estado e faz o acesso de dados de um local central em 

seu projeto, e é recomendada pelos desenvolvedores do Google [SURI, 2018]. 

A ideia básica do BLoC é separar a regra de negócio da interface, bem como trabalhar 

com alterações de estados dos widgets individualmente, ou seja, as alterações se aplicam apenas 

ao componente que está sendo manipulado. Isso permite, entre outras coisas, uma melhor 

divisão do desenvolvimento entre a equipe; enquanto uma parte pode trabalhar na interface, 

outra parte pode trabalhar na regra de negócio e ao fim do desenvolvimento, realizar a 

integração de ambos os códigos. Essa separação permite uma redução no tempo de 

desenvolvimento e uma melhor estruturação do código-fonte. 

5. Resultados 

Foi identificado, por meio do repositório de controle de versão, que o desenvolvimento 

com o Flutter levou menos tempo do que quando foi desenvolvido usando o Android nativo. O 

Caixa Postal Mobile nativo iniciou em outubro de 2016 e foi finalizado em agosto de 2017, 

levando 10 meses de desenvolvimento. Entretanto, em paralelo com criação do aplicativo 

nativo, também estava sendo desenvolvida a APISistemas o que acabou por elevar bastante o 



tempo de desenvolvimento já que ajustes no aplicativo foram sendo feitos à medida que a 

APISistemas era modificada. 

O mesmo projeto desenvolvido em Flutter foi iniciado em janeiro de 2019 e finalizado 

em fevereiro de 2019, um período de apenas 2 meses, com a mesma equipe que fez o aplicativo 

nativo.  

Sabemos que a métrica baseada no controle de versão não é efetivamente verdadeira e 

só teremos uma real comparação quando refizer o aplicativo eUFS, previsto para o primeiro 

semestre de 2019. Todavia, levando em consideração ainda que o Flutter possibilita a geração 

para múltiplas plataformas, podemos concluir que a reescrita dos aplicativos foi uma escolha 

que se mostrou acertada em razão do ganho de eficiência na implementação das aplicações. 

 

6. Conclusão 

Objetivando atender aos anseios da comunidade, a universidade vem promovendo a 

democratização dos seus serviços e das informações contidas nas bases. Em função desses 

objetivos, foi criada uma infraestrutura (chamada de APISistemas) para dar suporte ao 

desenvolvimento móvel, que culminou nos aplicativos eUFS e Caixa Postal Mobile, os quais 

promoveram uma diversificação no acesso à muitas das funcionalidades utilizadas nos SIGs, 

adequando-se à realidade mobile.  

Para que os aplicativos possam ser executados em diferentes plataformas a STI decidiu 

por refazê-los com o framework Flutter. Com sua utilização foi possível minimizar alguns 

problemas relativos ao desenvolvimento de aplicativos móveis, dentre os quais se destacam a 

minimização dos custos, a redução de tempo de desenvolvimento e a divisão de tarefas entre a 

equipe interface e de negócio, além de conseguir chegar a toda a comunidade que utiliza o 

sistema operacional iOS. 

Após a obtenção dos resultados, o STI pretende seguir usando Flutter para os projetos 

futuros de aplicativos móveis. Dessa forma, os desenvolvedores podem entregar os produtos 

funcionais e com design padronizado (utilizando componentes do framework) em um período 

menor de tempo se comparado com o desenvolvimento nativo em duas plataformas distintas. 

Para trabalhos futuros, o STI pretende expandir os serviços da APISistemas e 

desenvolver novos aplicativos móveis. 
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