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RESUMO

Com o alto índice de desemprego recente no Brasil, muitas pessoas

passaram a buscar novas oportunidades em outros mercados, principalmente nos

que estão com alta demanda e de profissionais altamente valorizados, como o

mercado de tecnologia. Cursos profissionalizantes surgiram para introduzir e ensinar

sobre programação com uma proposta baseada na empregabilidade dessas

pessoas em transição de carreira, porém existem outros fatores que dificultam a

contratação de pessoas em transição de carreira para tecnologia. Esse projeto de

formatura tem o objetivo de criar um sistema para auxiliar pessoas em transição de

carreira para tecnologia. Foi utilizado o método do Diamante Duplo para o

desenvolvimento do projeto e o resultado foi um sistema de conexão entre pessoas

já presentes no mercado de tecnologia com o público-alvo do projeto para gerar

mentorias entre elas. Um produto mínimo viável foi implementado durante dois ciclos

de interação que envolveram desenvolvimento de funcionalidades e testes com

usuários do público-alvo para validação delas. Isso forneceu subsídios para uma

implementação em maior escala do sistema futuramente.

Palavras-chave: Sistema de conexão; Mentoria; Empregabilidade; Mercado de

Tecnologia; Diamante Duplo; Transição de Carreira; Engenharia de Software;

Engenharia da Computação
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ABSTRACT

With the recent high rate of unemployment in Brazil, many people started to

look for new opportunities in other markets, mainly in those with high demand and

highly valued professionals, such as the technology market. Professional courses

emerged to introduce and teach about programming with a proposal based on the

employability of these people in career transition, but the way in which companies

hire new professionals is still subjective, but there are other factors that make it

difficult to hire people transitioning from career to technology. This graduation project

aims to create a system to help people transitioning to a technology career. The

Double Diamond method was used to develop the project and the result was a

connection system between people already present in the technology market with the

project's target audience to generate mentoring between them. A minimal viable

product was implemented during two interaction cycles that involved development of

features and testing with target audience users to validate them. This provided

subsidies for a larger scale implementation of the system in the future.

Keywords: Connection system; Mentoring; Employability; Technology Market; Double

Diamond; Career Transition; Software Engineering; Computer Engineering
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LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

API Application Programming Interface (Interface de Programação da Aplicação)

MVP Minimum Viable Product (Produto Mínimo Viável)

NoSQL Tipo de banco de dados não-relacional

REST Representational State Transfer (Transferência Representacional de Estado)

RBAC Role-based Access Control (Controle de acesso baseado em papéis)
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1    INTRODUÇÃO

1.1 MOTIVAÇÃO

A taxa de desemprego no Brasil atingiu, segundo o IBGE (G1, 2021), no mês

de maio de 2021, a marca de 14,7%, consequentemente, 14,8 milhões de brasileiros

e brasileiras estão desempregados, sendo que 6 milhões desistiram de procurar

uma oportunidade. Enquanto isso, no setor de tecnologia em São Paulo, vem

aumentando o número de vagas. Segundo levantamento feito pela plataforma Catho

(G1, 2021), as vagas para cientista de dados cresceram 671% e para pessoa

desenvolvedora web, 97%, por exemplo.

Atualmente, o mercado de tecnologia ainda é muito homogêneo em questão

de gênero, etnia e sexualidade. Segundo estudo feito pela empresa Revelo (Revelo,

2020), 86,4% dos profissionais nesse mercado são do público masculino, mas, cada

vez mais mulheres, pessoas negras e pessoas transgêneras estão ocupando mais

posições no setor. Isso tem um impacto positivo no resultado das empresas, como

pode se notar no estudo feito pela McKinsey & Company (2021). Um exemplo

presente no estudo é que o aumento da performance financeira média das

empresas estudadas foi de 25%, consequência do aumento da diversidade de

gênero e de 36% com o aumento da diversidade étnica.

Com mais pessoas diversas sendo contratadas, o desenvolvimento

tecnológico e econômico do Brasil é impactado positivamente além de auxiliar cada

uma das famílias das pessoas empregadas nesse mercado.

Acompanhando essa movimentação das posições de pessoas

desenvolvedoras de software sendo muito valorizadas em questões de salários em

benefícios, diversas empresas surgiram para oferecer cursos profissionalizantes na

área, por exemplo, Labenu, Trybe, {reprograma}, PrograMaria, 42, Kenzie Academy,

entre outras. Muitas dessas empresas são focadas em desenvolver pessoas

identificadas nas minorias da sociedade, como mulheres, pessoas transgêneras,

transsexuais e pessoas negras.

Algumas dessas escolas, inspiradas por modelos como o da Lambda School

nos Estados Unidos, oferecem um método de pagamento novo no Brasil, o Income

Share Agreement (ISA), que, em resumo, oferece a oportunidade de pagar o curso

após estar empregado(a) com um salário acima de um valor determinado pela
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escola, por exemplo, R$ 3000,00. O(a) estudante paga uma parcela do salário, por

volta de 15%, até ter pago o valor total do curso. Caso o(a) estudante não esteja

recebendo um salário acima do valor mínimo determinado pela escola, ela não paga

pelo curso. Com esse novo método de pagamento, muitas oportunidades se abriram

para quem quer se desenvolver na carreira de programação e não podia pagar

imediatamente por um curso profissionalizante, que costuma ter um valor muito

elevado.

É interessante que fazer um curso profissionalizante nessas escolas acaba

incentivando muitas pessoas a começarem uma graduação em uma área correlata

como engenharia, análise de desenvolvimento de sistemas, ciência da computação,

etc. Isso é muito positivo pois está colocando mais pessoas em universidades,

contribuindo para o desenvolvimento tecnológico e acadêmico do país.

Por mais que escolas e cursos estão abrindo oportunidades para muitas

pessoas começarem seus estudos na área de tecnologia, uma relevante parcela dos

estudantes, ainda assim, não conseguem se empregar por ser um mercado

competitivo. Tantas pessoas diversas com diferentes experiências e vivências

poderiam fazer parte dessa área e contribuir positivamente, segundo o estudo da

McKinsey citado anteriormente, mas falta um suporte nessa etapa final ao buscar

um emprego em tecnologia e ajudar essas pessoas em transição de carreira

conquistarem seu objetivo.

1.2 OBJETIVO

O objetivo deste trabalho é desenvolver uma solução que auxilie pessoas

adultas em transição de carreira para tecnologia a serem empregadas em uma

profissão que envolva algum tipo de desenvolvimento de software; entender os

problemas e dores que tais pessoas têm para entrar no mercado de trabalho; testar

e validar se a solução tem algum impacto positivo na contratação de pessoas

desenvolvedoras de software.

Ao desenvolver a aplicação, espera-se ajudar cada vez mais pessoas a

conquistarem uma oportunidade no mercado de tecnologia, uma vez que os

profissionais nessa área são extremamente valorizados e possibilitando uma

melhora econômica significativa na vida delas.
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1.3 JUSTIFICATIVA

As empresas contratantes de profissionais de tecnologia estão cada vez mais

sentindo a necessidade de contratar pessoas de início de carreira pela falta de mão

de obra já qualificada neste mercado. Por exemplo, Mercado Livre, Quinto Andar e

Nubank estão realizando programas de capacitação interna para preencher vagas

de tecnologia dentro delas. Esse movimento acontece devido a essas empresas não

conseguirem fechar tantas vagas para especialistas na área, e estão começando a

preferir desenvolver funcionários mais iniciantes internamente.

Mesmo havendo diversas empresas, soluções e condições para empregar

cada vez mais pessoas no mercado de tecnologia, ainda há vagas para serem

preenchidas e pessoas interessadas em conquistá-las. Por isso, este trabalho de

conclusão de curso é feito para servir como apoio às pessoas que estão em

transição de carreira para tecnologia (empregadas fora da área ou não empregadas)

para conseguirem uma oportunidade que vai possibilitar uma condição melhor de

vida familiar e escalar o desenvolvimento tecnológico do país.

O autor deste trabalho possui um histórico prévio na área por já ter atuado por

mais de um ano em uma empresa que oferecia um curso profissionalizante e ter

lecionado conteúdos de desenvolvimento de software front-end para mais de 300

estudantes. Trabalhando perto de pessoas em transição de carreira, foi possível

notar as principais dificuldades e dores delas na hora de buscar sua vaga no

mercado de tecnologia.

Existem muitas pessoas buscando recolocação profissional e, com isso,

melhores condições de vida, da mesma forma que muitas empresas têm o objetivo

de preencher mais vagas e contribuir com mais diversidade no mercado de trabalho.

Esse projeto é desenvolvido a partir da percepção de que há uma oportunidade clara

de ajudar mais pessoas a encontrarem sua primeira experiência profissional em

tecnologia.

Este projeto também se justifica como um projeto de engenharia pois aplica

conceitos da área de engenharia de software e design centrado no usuário.

1.4 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO
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Este trabalho se divide em quatro partes. O capítulo 2 descreve os aspectos

conceituais que transpassam ou tangenciam o desenvolvimento deste projeto, sendo

eles o conceito de transição de carreira; o mercado de tecnologia; e o método do

Diamante Duplo usado no desenvolvimento deste trabalho.

Já o capítulo 3 disserta sobre as tecnologias utilizadas para o

desenvolvimento do projeto. O capítulo 4, por sua vez, descreve a metodologia do

trabalho, detalhando cada etapa do Diamante Duplo. Já o capítulo 5 discorre sobre

as especificações de requisitos do projeto a ser desenvolvido nos capítulos adiante.

O capítulo 6 discorre sobre o projeto e implementação do projeto partindo dos

requisitos do capítulo 5. Por fim, o capítulo 7 finaliza o projeto com suas

considerações finais, além de referências bibliográficas no capítulo 8.

2    ASPECTOS CONCEITUAIS

A seguir, são descritos os aspectos conceituais que atravessam a concepção

deste projeto de formatura.

2.1 MERCADO DE TECNOLOGIA

Nos dias atuais, fala-se muito sobre os cargos e desenvolvimento de carreira

dentro das empresas. De um modo geral, existem três principais níveis quando se

trata de experiência de um(a) profissional dentro de qualquer carreira: profissional

júnior, pleno ou sênior. Essa categorização diz respeito ao nível de proficiência na

profissão exercida, sendo o "júnior" o menos experiente e o "sênior" o mais

experiente. A transição e a percepção do que é um profissional júnior/pleno/sênior

depende muito de cada empresa. Há empresas que dividem cada uma dessas

classificações em mais níveis e os nomes podem variar também.

No mercado de tecnologia, não é diferente. Esses níveis existem, mas o

número de oportunidades para cada nível é discrepante. Existem muitas empresas

contratando profissionais de tecnologia mas há uma percepção, de quem está se

aplicando para vagas nessa área, de que há mais vagas para seniores do que para

juniores.

Um ponto importante sobre esse mercado é que, muitas corporações

começaram a perceber que é possível contratar bons profissionais sem que estes
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tenham uma graduação na área, como as engenharias, ciências da computação,

sistemas de informação ou tecnologia da informação. Muitos profissionais de outras

carreiras vêm praticando e estudando programação de maneira isolada ou fazendo

cursos da área para buscar essas oportunidades.

Porém, algo que vem sendo discutido dentro do mercado de tecnologia é que

as vagas para juniores (iniciantes) exigem muitas habilidades e experiências, dando

pouco espaço para quem está iniciando na carreira e não tem formação na área ou

não teve a oportunidade de estagiar para conseguir mais experiências. Olhando pela

perspectiva das empresas, é compreensível que é necessário que a empresa esteja

disposta e tenha recursos para contratar um profissional iniciante, pois precisará

ensinar sobre os códigos, tecnologias e dedicar algumas pessoas para serem

mentoras dele.

2.2 TRANSIÇÃO DE CARREIRA

Para este projeto, é importante que esteja claro o conceito de transição de

carreira. Pode-se definir esse termo como um profissional que esteja mudando de

área profissional independentemente do motivo (insatisfação, afastamento

involuntário, demissão).

Quando se fala sobre transição de carreira para tecnologia, entende-se por

profissionais que estavam em alguma profissão não relacionada à tecnologia que

estão buscando sua primeira oportunidade para trabalhar com desenvolvimento de

software, por exemplo. Pessoas que tiveram seu primeiro emprego já nesta área não

são consideradas como transições de carreira a menos que tenham feito uma

transição para outra área e voltado para esta.

Hoje em dia, a transição de carreira é mais fluida, pois com a chegada e

amplo acesso à internet, muitas pessoas passaram a poder fazer cursos de

universidades que não seriam capazes de alcançar fisicamente. Harvard, Yale, MIT

passaram a oferecer cursos gratuitos em diversas áreas, por exemplo, e trouxeram a

oportunidade de começar a formar novos profissionais.

2.3 DIAMANTE DUPLO
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Para guiar este projeto de formatura, foi escolhido o processo de design

Diamante Duplo.

Esse processo foi desenvolvido pela Design Council (2015) baseando-se em

quatro princípios de design:

● Colocar pessoas como prioridade: começar com um estudo

empático de pessoas que possuem ganhos, dores, aspirações e que já

usam um serviço específico;

● Comunicação visual e inclusiva: ajudar pessoas a compartilharem e

entenderem sobre problemas e terem ideias juntas;

● Colaboração e co-criação: trabalho em grupo e inspirar outras

pessoas;

● "Iterar, iterar e iterar": construir uma solução aos poucos,

identificando erros o quanto antes para evitar riscos.

Ele consiste de duas macro-etapas de divergência-convergência. Cada

diamante possui uma etapa de divergência e uma de convergência em seguida.

Figura 01: diagrama do Diamante Duplo (Fonte:

https://www.designcouncil.org.uk/news-opinion/what-framework-innovation-design-co

uncils-evolved-double-diamond)
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O primeiro diamante serve para que as pessoas envolvidas no projeto tenham

um bom entendimento do problema evitando assumir hipóteses que podem estar

enviesadas. Ele é dividido em duas etapas:

● Discover (Descoberta): essa etapa envolve conversar com usuários,

dedicar tempo a ferramentas de pesquisa, entrevistas e observações

sobre o usuário que você quer resolver os problemas;

● Define (Definição): com um bom entendimento de todos os problemas

estudados, é importante focar em um desafio que o time deseje

resolver para que a entrega de valor seja mais efetiva.

Já no segundo diamante, inicia-se o desenvolvimento da solução que

possivelmente resolverá o desafio que foi definido no diamante anterior. Nessa

macro-etapa, também há uma etapa de divergência e uma de convergência que são,

respectivamente, as seguintes:

● Develop (Desenvolvimento): nessa etapa, diversas soluções são

consideradas e podem ser geradas a partir de qualquer ferramenta de

geração de ideias como brainstormings, por exemplo;

● Deliver (Entrega): já na etapa final, é onde entra o desenvolvimento

da solução definida na etapa anterior, iterando sobre o produto em

pequena escala, testando e rejeitando as funcionalidades que não

funcionam, e/ou melhorando as que funcionam, de maneira rápida.

Esse não é um processo necessariamente linear, é possível que em algum

ponto de alguma etapa, pode-se perceber que a solução que foi gerada não resolve

o problema desejado e não traz ganhos para o usuário final. Depende do time de

desenvolvimento e desenho da solução criar objetivos e critérios de aceitação para

que as soluções tragam o devido valor.

O processo do Diamante Duplo é importante para conseguir um entendimento

muito extenso e profundo dos problemas que deseja-se resolver e testar e iterar

rápido sobre soluções para eles.
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3    TECNOLOGIAS UTILIZADAS

Para este projeto, serão utilizadas as seguintes tecnologias e ferramentas:

● Biblioteca React para desenvolvimento do front-end da aplicação.

Essa biblioteca é baseada na linguagem de programação JavaScript

ou TypeScript, que são apropriadas para desenvolvimento de

aplicações web, mas será utilizada em JavaScript;

● Next.js, um framework React para desenvolvimento de aplicações

front-end mais escaláveis usando Server-Side Rendering

● Node.js que é um ambiente de desenvolvimento JavaScript para

desenvolver o back-end da aplicação, que será responsável por expor

uma API REST para o front-end;

● MongoDB que é um software de banco de dados do tipo NoSQL;

● Heroku para fazer o deploy da aplicação back-end;

● Vercel para fazer o deploy da aplicação front-end.

4    METODOLOGIA DO TRABALHO

Como método de desenvolvimento de projeto, é utilizado o modelo do

Diamante Duplo.

4.1 PRIMEIRO DIAMANTE

O primeiro diamante é onde acontece o descobrimento, na etapa de

divergência, dos problemas que estão presentes no desafio proposto e, na etapa de

convergência, a definição do problema principal a ser atacado.

4.1.1 PESQUISA QUANTITATIVA

Na etapa de Descoberta (Discovery), foi feita uma pesquisa que envolveu:

uma pesquisa exploratória e quantitativa para entender o perfil do usuário e entender

as principais dificuldades e dores nos processos seletivos de tecnologia; uma
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entrevista qualitativa com uma pessoa já empregada e uma com uma pessoa ainda

não empregada para aprofundar nas questões da pesquisa quantitativa; duas

entrevistas qualitativas com empregadores de tecnologia; e uma observação

participante em um grupo de estudos focado em empregabilidade.

A pesquisa quantitativa envolveu a divulgação de um questionário com mais

de 60 respondentes e tinha como objetivo entender o perfil do público-alvo deste

projeto e saber os principais obstáculos em um processo seletivo.

Importante citar que a pesquisa pode possuir vieses por conta da divulgação

do questionário via LinkedIn, uma vez que a maioria das conexões na rede social

estão, em sua maioria, em São Paulo. Houve um esforço para que outras pessoas

divulgassem o formulário em diversas escolas e bootcamps, mas é difícil evitar

esses vieses.

Como principais resultados da pesquisa pode-se destacar os seguintes

pontos:

Figura 02: distribuição de gênero entre respondentes da pesquisa quantitativa.

(Fonte: autoria própria)
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Figura 03: distribuição de idade entre respondentes da pesquisa quantitativa.

(Fonte: autoria própria)

Figura 04: distribuição de região entre respondentes da pesquisa quantitativa.

(Fonte: autoria própria)
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Figura 05: distribuição de etnia entre respondentes da pesquisa quantitativa.

(Fonte: autoria própria)

Figura 06: distribuição de nível de escolaridade entre respondentes da pesquisa

quantitativa. (Fonte: autoria própria)

Figura 07: distribuição de condição de empregabilidade entre respondentes da

pesquisa quantitativa. (Fonte: autoria própria)

Conforme apresentado na figura 06, pode-se notar que se trata de um público

que possui uma escolaridade mínima de ensino médio completo ou superior

incompleto. Das que fazem parte do grupo de superior incompleto faziam alguma

graduação fora da área de tecnologia e decidiram interromper ou estão fazendo um

curso superior em áreas correlatas à tecnologia como Análise de Desenvolvimento

de Sistemas e Ciência da Computação, por exemplo.

Também é importante destacar os pontos da pergunta sobre dificuldades das

pessoas em relação a algumas etapas de processos seletivos de tecnologia. A
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pergunta pedia para que a pessoa classificasse, em ordem de maiores obstáculos

(sendo 1 o maior obstáculo e 4 o menor), os seguintes itens:

● Entrevista comportamental

● Familiaridade com as linguagens de programação

● Comunicação na entrevista técnica

● Lógica de programação

Foram feitas algumas análises sobre essa pergunta levando em conta os

seguintes cenários: a pessoa foi empregada em um processo seletivo que não teve

uma etapa de entrevista técnica; a pessoa foi empregada em um processo seletivo

que teve uma etapa de entrevista técnica; e a pessoa não foi empregada ainda.

Essa análise serviu para validar uma hipótese se a entrevista técnica é realmente o

ponto de maior dor em um processo seletivo. Os resultados podem ser vistos nas

figuras 08, 09 e 10.

Figura 08: distribuição da percepção dos principais obstáculos em processos

seletivos entre respondentes empregados(as) e que não fizeram uma entrevista

técnica no processo seletivo em que foram aprovados(as). (Fonte: autoria própria)
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Figura 09: distribuição da percepção dos principais obstáculos em processos

seletivos entre respondentes empregados(as) e que fizeram uma entrevista técnica

no processo seletivo em que foram aprovados(as). (Fonte: autoria própria)

Figura 10: distribuição da percepção dos principais obstáculos em processos

seletivos entre respondentes não empregados(as). (Fonte: autoria própria)
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Pode-se perceber nas figuras 08, 09 e 10 que, de fato, a entrevista técnica,

que envolve os itens de "Comunicação na entrevista técnica" e "Lógica de

programação" é realmente um dos maiores obstáculos em um processo seletivo.

Porém, ao analisar os obstáculos de uma pessoa que ainda não foi empregada, a

Entrevista Comportamental aparece como o maior obstáculo. Portanto, pode-se

concluir que existem dois perfis com dores latentes diferentes: um perfil que possui

maior dificuldade na questão técnica e um perfil que não está conseguindo ser

aprovado em uma entrevista comportamental normalmente com um(a) representante

da área de Recursos Humanos da empresa.

4.1.2 PESQUISA QUALITATIVA

Foram feitas 4 entrevistas qualitativas para aprofundar em alguns pontos da

pesquisa. A primeira foi feita com uma pessoa denominada neste documento como

S.A.. Essa pessoa estava empregada na área das artes plásticas e fez a transição

de carreira após concluir um curso de 6 meses de programação front-end e

back-end. Sua primeira oportunidade na área de tecnologia foi conquistada na área

de desenvolvimento back-end em menos de 3 meses após a conclusão do curso.

A parte mais interessante da entrevista com S.A. foi que ela organizou, com

amigas e amigos do curso, um grupo de estudos focado em empregabilidade onde

praticavam respostas para entrevistas de código, comportamentais e

compartilhavam experiências de como foram alguns processos seletivos nos quais

eram aprovadas(os) para conseguir prever questões e pontos que a empresa estava

procurando em um candidato. Esse grupo de estudos começou com 6 pessoas e 4

já foram empregadas, se demonstrando como um canal muito eficaz para

empregabilidade de pessoas em transição de carreira.

Além disso, S.A. acredita que um grande diferencial para sua contratação foi

sua disposição e atitude para mostrar que estava de fato interessada em aprender e

buscar seu lugar no mercado de tecnologia e crescer dentro da área. Também

afirma que por vir da área das humanas, comunicação e empatia foram fatores muito

importantes para se destacar nas entrevistas.

Outra entrevista realizada com C.F., um perfil que vem da área administrativa

que ainda não foi empregado, mostra que muitas empresas acabam não dando

retorno suficiente sobre negativas em processos seletivos e muitos candidatos ficam
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sem saber quais pontos que devem melhorar para buscar uma nova oportunidade.

Durante a conversa, C.F. comenta que está em um programa de mentoria dentro da

plataforma Cadê Meu Curso em que está em contato com uma pessoa que também

passou por uma transição de carreira e dá dicas e direções para ajudá-lo a

conquistar a primeira oportunidade na área.

O assunto de mentoria surgiu nas duas conversas, se mostrando como um

ponto muito importante na carreira de muita gente. É muito comum haver uma figura

de referência de conhecimento na área na vida profissional das pessoas e na

tecnologia isso é amplificado por se tratar de uma comunidade extremamente ativa e

solícita.

Ao conversar com dois empregadores da área, M.G. e N.I., ambos afirmam

possuir ter tido referências técnicas na área que os ajudaram a crescer e

alcançarem seus objetivos profissionais. Além desse ponto, ambos afirmaram que

um candidato possuir uma graduação na área de tecnologia é considerado como um

ponto a mais e não um requisito. Hoje em dia, cada vez mais empresas estão

contratando profissionais sem background acadêmico na área. Os dois também

concordam que perfis que estão em transição de carreira são importantes para

contribuir com a diversidade da área e entendem que são pessoas com propensão a

serem esforçadas (um dos pontos mais importantes a serem avaliados em

entrevistas, segundo eles) pois estão abdicando, de maneira forçada ou não, de

uma carreira e tentando entrar em uma extremamente competitiva e difícil. M.G.
ainda comenta que "contratar uma pessoa júnior é muito menos sobre domínio

técnico [...] e mais sobre como a pessoa ataca um problema". Essa frase é

interessante pois as vagas júnior são as mais visadas pelas pessoas em transição

de carreira justamente por estarem buscando seu primeiro emprego na área, mas

saber como "atacar um problema" ainda é uma questão muito subjetiva.

Já na etapa de definição (Define), foram avaliados os dados quantitativos e

qualitativos da etapa anterior. Serão definidas as principais dores, os principais

ganhos do usuário para facilitar o desenvolvimento da solução no segundo

diamante.

4.2 SEGUNDO DIAMANTE
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Já no segundo diamante, é onde acontece o desenvolvimento do projeto e a

entrega deste, para que seja possível testá-lo e refiná-lo.

Na etapa de Desenvolvimento (Develop), a solução é construída do ponto de

vista técnico levando em conta as especificações definidas na etapa anterior. Foi

utilizado um Kanban para organização do aluno desenvolvedor deste projeto de

formatura.

Vale ressaltar que foi desenvolvido um primeiro MVP (Mínimo Produto Viável)

para testar funcionalidades macro e entender qual a entrega de valor aos usuários,

em vez de desenvolver o projeto na primeira oportunidade.

Já na etapa de Entrega (Delivery), o software é testado pelos próprios

usuários para entender se ela resolve alguma(s) dor(es) deles e saber o que pode

ser refinado para melhorar o projeto. Para avaliar o que pode ser melhorado no

projeto, serão feitos Testes de Usabilidade e entrevistas.

5    ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS DO SISTEMA

A partir dos resultados obtidos pelas pesquisas feitas nas etapas anteriores

do desenvolvimento do projeto, a solução definida para resolver as dores de

empregabilidade de pessoas em transição de carreira será um sistema de conexão
entre pessoas já empregadas no mercado de trabalho de tecnologia e o
público-alvo deste projeto.

Para desenvolver este projeto, foram definidos requisitos imprescindíveis e

desejáveis para a execução deste. Os atores, requisitos funcionais e não-funcionais

e diagramas de casos de uso são destacados nas seções a seguir.

5.1 ATORES DO SISTEMA

Serão três atores que irão interagir com o sistema:

● Usuário mentorado(a): ator que tem o objetivo de se cadastrar no

sistema e ser conectado com o(a) mentor(a);
● Usuário mentor(a): ator que tem o objetivo de se cadastrar no sistema

e ser conectado com o(a) mentorado(a);



25

● Usuário administrador: ator com o objetivo de acessar o sistema e

conectar manualmente os mentores(as) e mentorados(as). À princípio,

neste projeto, o usuário administrador será exclusivamente o estudante

desenvolvedor deste sistema.

As interações desses atores com o sistema serão baseadas nos requisitos a

seguir.

5.2 REQUISITOS FUNCIONAIS E NÃO-FUNCIONAIS

A partir das pesquisas feitas nas etapas anteriores de projeto, foram definidos

os requisitos funcionais imprescindíveis que estão descritos a seguir:

● RF1 - Cadastro de usuários: o sistema deve ser capaz de cadastrar

no banco de dados usuários mentores e mentorados(as);

● RF2 - Login de usuários: o sistema deve ser capaz de autorizar o

acesso correto para cada tipo de usuário (mentor, mentorado ou

administrador);

● RF3 - Edição de perfil: o sistema deve permitir a edição de perfil de

mentores e mentorados;

● RF4 - Listagem de perfis: o sistema deve ser capaz de mostrar todos

os usuários cadastrados para o perfil administrador;

● RF5 - Envio de e-mail: o sistema deve ser capaz de enviar e-mail para

os usuários selecionados para o perfil administrador.

● RF6 - Confirmação de e-mail: o sistema deve ser capaz de enviar

e-mail para os usuários recém-cadastrados para que possam ativar

suas contas.

● RF7 - Redefinição de senha: o sistema deve ser capaz de possibilitar

a troca de senha de usuários

Esses requisitos constituem o que é chamado de MVP (Minimum Viable

Product ou Produto Mínimo Viável). Juntamente ao desenvolvimento deles, são

feitas melhorias contínuas com base em testes de usabilidade com os usuários.

Uma vez que esses requisitos estiverem apresentando um funcionamento desejável,
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será feita uma segunda etapa de desenvolvimento de requisitos desejáveis para a

aplicação que são os seguintes:

● RF8 - Notificação de conexão feita: o sistema deve ser capaz de

enviar notificação para o mentorado indicando que a conexão

aconteceu;

● RF9 - Agendamento para mentoria: o sistema deve ser capaz de

permitir que o mentor ou mentorado marque uma conversa on-line

através da API do Calendly.

Além dos requisitos funcionais, é importante listar os requisitos

não-funcionais, que são os seguintes:

● Usabilidade: a aplicação deve ser intuitiva e fácil de ser entendida sem

uso de tutoriais prévios;

● Segurança: só devem ser requisitados os dados necessários para uso

e acesso à plataforma; os dados de senha devem ser guardados de

forma segura e imunes a ataques de banco de dados e injeção.

● Portabilidade: o sistema deve ser responsivo a diferentes tamanhos

de telas (desktop e celular).

5.3 CASOS DE USO

A seguir estão descritos os casos de uso pensados para atenderem aos

requisitos funcionais da aplicação.

➔ Caso de Uso 1: cadastrar-se na plataforma

Descrição: Realiza cadastro de novos usuários na plataforma.

Atores: Mentor e Mentorado.

Evento iniciador: usuário mentor ou mentorado clica em "Cadastrar-se" na tela

inicial.

Pré-condição: usuário deve não ter cadastro prévio na plataforma.

Pós-condição: usuário deve estar cadastrado e logado no sistema.

Sequência de ações:
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1. Usuário clica em "Cadastrar-se".

2. Sistema renderiza tela com um formulário a ser preenchido.

3. Usuário preenche o formulário com seus dados.

4. Sistema verifica se há cadastro e retorna feedback positivo para

o usuário.

5. Usuário recebe um e-mail com código de confirmação.

6. Sistema mostra uma tela a ser preenchida com o código de

confirmação.

7. Usuário preenche o código de confirmação.

8. Sistema redireciona para tela de login.

Exceção: (passo 4) Usuário já possui cadastro

a. Sistema avisa que já há um cadastro realizado com seus dados.

➔ Caso de uso 2: acesso na plataforma

Descrição: realiza o acesso de um usuário Mentor, Mentorado ou

Administrador na plataforma.

Atores: Administrador, Mentor e Mentorado.

Evento iniciador: usuário clica em "Entrar" na tela inicial.

Pré-condição: usuário deve ter se cadastrado no sistema.

Pós-condição: usuário possui acesso ao sistema.

Sequência de ações:

1. Usuário clica em "Entrar".

2. Sistema pede informações de acesso (e-mail e senha).

3. Usuário preenche informações de acesso.

4. Sistema autoriza acesso à plataforma.

Exceção: (passo 4) Usuário preencheu alguma informação errada.

a. Sistema avisa qual(is) informação(ões) estão erradas e pede novo

preenchimento

Requisitos funcionais associados: RF2

➔ Caso de uso 3: edição de dados de perfil do usuário

Descrição: usuários Mentores e Mentorados podem editar as informações de

seus perfis.

Atores: Mentor e Mentorado
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Evento iniciador: usuário acessa seção para editar perfil.

Pré-condição: usuário deve estar logado na aplicação.

Pós-condição: usuário possui informações de perfil atualizadas.

Sequência de ações:

1. Usuário entra na seção de edição de perfil.

2. Sistema apresenta as informações atuais em campos editáveis.

3. Usuário preenche as novas informações desejadas.

4. Sistema apresenta tela de perfil com informações atualizadas.

Requisitos funcionais associados: RF3

➔ Caso de uso 4: conexão e envia e-mail para Mentor e Mentorado.

Descrição: Administrador seleciona um Mentor e um Mentorado para

conectá-los via e-mail.

Atores: Administrador, Mentor e Mentorado.

Evento iniciador: Administrador está logado e visualiza uma lista de Mentores

e Mentorados

Pré-condição: Administrador deve estar logado

Pós-condição: Mentor e Mentorado recebem e-mail indicando que foram

conectados.

Sequência de ações:

1. Administrador entra na seção de listagem de Mentores e

Mentorados.

2. Sistema permite a seleção de dois usuários (um Mentor e um

Mentorado).

3. Administrador seleciona os perfis e clica em "Conectar".

4. Sistema envia e-mails para os perfis.

Requisitos funcionais associados: RF4; RF5

Os casos de uso descritos a seguir serão implementados caso seja possível

desenvolver os requisitos desejáveis (RF8 e RF9).

➔ Caso de uso 5: notificação de conexão

Descrição: Mentor e Mentorado recebem notificação via e-mail quando

estiverem conectados.
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Atores: Mentor e Mentorado

Evento iniciador: Administrador deve ter feito uma conexão entre Mentor e

Mentorado previamente.

Pré-condição: Administrador fez conexão prévia.

Pós-condição: Mentor e Mentorado possuem disponível a informação de com

quem foram conectados.

Sequência de ações:

1. Mentor e Mentorado recebem e-mail avisando que foram

conectados e acessam o sistema.

2. Sistema realiza acesso dos usuários na plataforma.

3. Mentor e Mentorado acessam a seção de conexões.

4. Sistema mostra a conexão que foi feita.

Requisitos funcionais associados: RF8.

➔ Caso de uso 6: agendamento de conversa online.

Descrição: Mentor ou Mentorado faz agendamento de conversa.

Atores: Mentor e Mentorado.

Evento iniciador: Mentor ou Mentorado acessa a tela para agendar a

conversa.

Pré-condição: Conexão entre os atores deve ser feita.

Pós-condição: Conversa deve estar agendada na agenda Google de cada

ator.

Sequência de ações:

1. Mentor ou Mentorado acessa a tela de agendamento.

2. Sistema mostra horários disponíveis para conversa entre os

dois.

3. Mentor ou Mentorado escolhe horário desejado.

4. Sistema marca na agenda Google dos atores o horário

escolhido.

Requisitos funcionais associados: RF9

➔ Caso de uso 7: redefinição de senha.

Descrição: Mentor ou mentorado troca senha de acesso na plataforma.

Atores: Mentor e Mentorado.
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Evento iniciador: Mentor ou Mentorado clica em "Esqueci minha senha".

Pré-condição: Usuário estar na tela de login.

Pós-condição: Usuário com senha atualizada.

Sequência de ações:

1. Mentor ou Mentorado acessa tela de troca de senha.

2. Sistema mostra um campo com o e-mail a ser preenchido

3. Mentor ou Mentorado digita o e-mail e clica em Enviar para

receber o código de confirmação de e-mail.

4. Sistema envia e-mail com código de confirmação.

5. Usuário digita o código de confirmação e a nova senha a ser

definida.

Requisitos funcionais associados: RF6 e RF7

Os casos de uso descritos acima podem ser ilustrados no diagrama de casos

de uso a seguir.
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Figura 11: Diagrama de casos de uso do sistema. (Fonte: autoria própria)

5.4 ARQUITETURA DO SISTEMA

A arquitetura idealizada para esse sistema será uma aplicação front-end

construída em Next.js hospedada no Vercel, que se comunica com uma API no

back-end implementado em Node.js hospedado no Heroku. Esta API consulta e

realiza operações em um banco de dados NoSQL MongoDB.
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Figura 12: desenho da arquitetura do sistema. (Fonte: autoria própria)

5.5 ÁRVORE DE COMPONENTES

Como o front-end da aplicação será feito em React, faz sentido documentar

uma árvore de páginas que se desenvolveu. Essa árvore permite um maior

entendimento dos fluxos da aplicação para diversos atores diferentes.
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Figura 13: árvore de páginas da aplicação front-end. (Fonte: autoria própria)

5.6 ENDPOINTS DO BACK-END

O back-end da aplicação é uma API REST como já definida nas seções

anteriores. Por ser uma API REST, ela é constituída por endpoints onde é possível

adquirir, modificar, adicionar e remover informações no banco de dados. Os

endpoints estão representados por suas respectivas funções a seguir:

● getMentees(): obtém uma lista de todos os mentorados.

● getMenteeById(id): obtém um mentorado a partir de um

identificador id.

● getMentors(): obtém uma lista de todos os mentores.
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● getMentorById(id): obtém um mentor a partir de um identificador

id.

● createMentor(): cria um novo mentor.

● createMentee(): cria um novo mentorado.

● updateMentor(): atualiza as informações de um mentor.

● updateMentee(): atualiza as informações de um mentorado.

● login(): faz acesso à plataforma.

● connect(idMentor, idMentee): cria conexão entre mentor e

mentorado e envia e-mail.

● signup(): cadastra um novo usuário na aplicação.

● activate(): ativa um novo usuário a partir de um código de

confirmação de e-mail

● forgotPassword(): envia e-mail com um código de confirmação

para redefinição de senha

● resetPassword(): redefine senha do usuário

É possível mapear esses endpoints em cada componente desenhado na

árvore de componentes onde eles serão chamados.
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Figura 14: endpoints mapeados na árvore de componentes. (Fonte: autoria

própria)

5.7 ESTRUTURA DO BANCO DE DADOS

A tecnologia escolhida para desenvolver o banco de dados foi o MongoDB

por ter uma estrutura mais simples de armazenamento de dados porque é um banco

de dados NoSQL, ou seja, não há relações entre os dados, apenas um registro de

cada um deles.

O banco terá quatro documentos: users, mentors, mentees e connections,

cada um responsável por armazenar dados de mentores, mentorados e conexões

respectivamente.
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Os campos e tipos previstos para cada um dos registros de cada documento

são descritos a seguir:

● Usuário

○ id: string

○ E-mail: string

○ Ativo: boolean

○ Senha encriptada: string

○ Token de confirmação de e-mail: string

○ Token de redefinição de senha: string

○ Token de acesso: string

● Mentor

○ id: string

○ Nome: string

○ Sobrenome: string

○ E-mail: string

○ Estado: string

○ Idade: number

○ Tempo de mercado: string

○ Link para Linkedin: string

○ Link para Github: string

○ Competências: array de string

○ Interesses: array de string

● Mentorado

○ id: string

○ Nome: string

○ Sobrenome: string

○ E-mail: string

○ Estado: string

○ Idade: number
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○ Tempo de mercado: string

○ Link para Linkedin: string

○ Link para Github: string

○ Competências: array de string

○ Interesses: array de string

● Conexão

○ id do mentor: string

○ id do mentorado: string

○ conexão feita: boolean

○ timestamp de conexão: string

6    PROJETO E IMPLEMENTAÇÃO

Nesta seção, será descrita a implementação do sistema. Foram feitos dois

ciclos de desenvolvimento, sendo que cada ciclo é composto por uma etapa de

escrita de código e outra de testes com usuários.

Assim, a seção será dividida em dois ciclos, apresentando as decisões de

projeto tomadas em cada ciclo. Os testes serão apresentados na seção seguinte.

6.1 PRIMEIRO CICLO DE DESENVOLVIMENTO

Para o primeiro ciclo, foi definido que todos os requisitos funcionais

imprescindíveis, ou seja, os requisitos de 1 a 7 listados na seção 5.2 fossem

implementados para que pudessem ser testados com usuários finais.

Primeiramente, foi tomada a decisão de desenvolver as aplicações front-end

e back-end concomitantemente com base no desenvolvimento da primeira. Por

exemplo, ao terminar de criar a interface do cadastro no front-end, o endpoint de

signup já era imediatamente implementado para que pudesse ser testado dentro da

aplicação front-end.

A primeira página através da qual o usuário interage com o sistema é a home

que pode ser observada na Figura 15.



38

Figura 15: página desktop da home. (Fonte: autoria própria)

Para atender ao requisito não-funcional de portabilidade, a versão para

dispositivos móveis também foi desenvolvida e pode ser visualizada na Figura 16.

Figura 16: página desktop da home. (Fonte: autoria própria)
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Com base nos requisitos funcionais do sistema e nos casos de uso listados

na seção 5.3, foi desenvolvida a tela de cadastro do sistema que pode ser

observada nas Figuras 17 e 18, respectivamente para computador e dispositivos

móveis.

Figura 17: Tela desktop de cadastro. (Fonte: autoria própria)

Figura 18: Tela mobile de cadastro. (Fonte: autoria própria)
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Para atender ao requisito não-funcional de segurança do projeto foram

tomadas algumas decisões. A primeira delas é que a senha que o usuário preenche

deve ter no mínimo 6 caracteres, além de a senha ser criptografada para ser

guardada no banco de dados. A encriptação é feita com auxílio da biblioteca bcrypt
gerando um sal usando 10 rounds e criando um hash da senha com esse sal. É

importante haver as etapas de criação de sal, pois segundo Stallings e Brown

(2015), isso previne que duas senhas iguais sejam salvas com o mesmo hash no

banco de dados, além de aumentar a dificuldade de ataques para descriptografar as

senhas e ser praticamente improvável descobrir que o usuário tem uma senha igual

em outros sistemas em que se logou.

Outra implementação importante para garantir maior segurança no sistema é

a confirmação de e-mail para que o cadastro seja ativado.

O sistema gera um código de seis dígitos aleatórios que é enviado para o

e-mail que a pessoa cadastrou na plataforma. Esse código deve ser preenchido em

uma caixa de diálogo modal para que a conta seja ativada e o usuário seja

redirecionado para a página de login e consiga acessar a plataforma.

Esse tipo de implementação evita que e-mails não-válidos sejam utilizados na

plataforma e evita que sejam criados usuários indevidos no banco de dados,

potencialmente afetando o seu desempenho.



41

Figura 19: modal de confirmação de e-mail. (Fonte: autoria própria)

Após o usuário se cadastrar, ele é redirecionado para a tela de Login, onde,

com seu e-mail e senha, poderá acessar o sistema. Essa tela pode ser observada

nas Figuras 20 e 21.

Figura 20: página desktop de Login. (Fonte: autoria própria)
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Figura 21: página mobile de Login. (Fonte: autoria própria)

A partir de então, o usuário tem dois fluxos que poderá seguir: caso queira

acessar o sistema, ele preencherá os seus dados cadastrais e clicar em "Entrar";

caso queira redefinir sua senha, será apresentada uma caixa de diálogo modal para

redefinição de senha, como apresentado na Figura 22.

Figura 22: modal de redefinição de senha. (Fonte: autoria própria)

Ao preencher o e-mail, o sistema envia um código de confirmação e o usuário

pode redefinir uma nova senha para acesso ao sistema.

O usuário, ao acessar a plataforma é redirecionado para a página de

"dashboard", onde poderá criar seu perfil de mentorado ou mentor. A página pode

ser visualizada nas figuras 23 e 24.
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Figura 23: página desktop de dashboard do usuário sem perfil criado. (Fonte: autoria

própria)

Figura 24: página mobile de dashboard do usuário sem perfil criado. (Fonte: autoria

própria)

Ao clicar em "Criar perfil", o usuário é redirecionado para a página de criação

de perfil (Figuras 25 e 26), onde deve preencher um formulário com informações

importantes para que a melhor conexão possível seja feita pelo usuário

administrador.
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Figura 25: página desktop de criação de perfil. (Fonte: autoria própria)

Figura 26: página mobile de criação de perfil. (Fonte: autoria própria)

Ao criar o perfil, o usuário é redirecionado para a página de dashboard e

poderá visualizar seu perfil, como ilustrado nas Figuras 27 e 28.
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Figura 27: página desktop de dashboard com perfil criado pelo usuário. (Fonte:

autoria própria)

Figura 28: página mobile de dashboard com perfil criado pelo usuário. (Fonte:

autoria própria)
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Ao clicar em "Editar perfil", o usuário tem a possibilidade de editar e atualizar

quaisquer informações de seu perfil. A página é composta por um formulário

pré-preenchido pelas informações de seu perfil atual (Figuras 29 e 30).

Figura 29: página desktop de edição de perfil. (Fonte: autoria própria)

Figura 30: página mobile de edição de perfil. (Fonte: autoria própria)
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Na figura 31, estão representados todos os possíveis fluxos entre as telas da

aplicação ao final do desenvolvimento deste primeiro ciclo.

Figura 31: fluxos entre telas ao final do primeiro ciclo de desenvolvimento.

(Fonte: autoria própria)

6.1.1 TESTES E AVALIAÇÃO

Para avaliar a usabilidade da aplicação, foi planejado um teste de usabilidade

com foco em testar as funcionalidades e recursos do projeto.

Segundo estudos de Jakob Nielsen e Tom Landauer (1993), ao testar uma

aplicação com uma amostra de apenas 5 usuários, é possível identificar pelo menos

80% dos problemas de usabilidade do projeto. Importante ressaltar que, segundo o

modelo que desenvolveram, são necessários 15 usuários para possivelmente

encontrar 100% dos problemas, porém é necessário avaliar os gastos para se testar

com o triplo de pessoas. Para este projeto, decidiu-se focar em apenas 5 testes para
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que houvesse tempo hábil para atuar sobre os problemas encontrados e ser

possível desenvolver mais um ciclo de desenvolvimento.

Os testes para este primeiro ciclo tiveram foco em avaliar as funcionalidades

isoladamente e possivelmente captar, organicamente, feedbacks em relação ao

entendimento da plataforma e informações sobre ela.

O teste de usabilidade desse ciclo foi conduzido primariamente por uma

apresentação que contextualiza o usuário testador a respeito do que é aplicação e

qual o objetivo dela. Após essa fala inicial, o usuário era induzido a realizar uma

sequência de tarefas previamente descritas e tabeladas para que fosse feita uma

avaliação posterior a todos os usuários, indicando se aquela funcionalidade está OK,

NOK ou Inconclusivo. Por exemplo, se um usuário realizasse uma tarefa A sem

perceber algum obstáculo ou barreira para isso, o resultado seria OK; mas se ele

precisasse de alguma ajuda ou não entendeu a tarefa a ser realizada, o resultado

seria NOK; e por fim, se houvesse alguma interferência externa não-prevista, como

por exemplo, usuário sem conexão à internet ou navegador com falhas, o resultado

seria Inconclusivo.

A lista de tarefas realizada neste teste de usabilidade e seus resultados

podem ser conferidos na tabela abaixo.

Hipótese Tela Tarefa Usuário
1

Usuário
2

Usuário
3

Usuário
4

Usuário
5 Veredito

Usuário
entende que

deve criar uma
senha com
mais de 6
caracteres

/register

Usuário deve
inserir um e-mail

válido e uma
senha com mais
de 6 caracteres

OK OK OK OK OK OK

Usuário
entende que
recebeu um
e-mail para
confirmar o

cadastro

/register

Usuário deve
reconhecer na
tela um modal
que indica que
foi enviado um

código para seu
e-mail e abrir seu

e-mail

OK OK OK OK OK OK

Usuário
consegue fazer

login
/login

Usuário
preenche e-mail

e senha e
acessa a página

/dashboard

OK OK OK OK OK OK
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Usuário
consegue
recuperar

senha

/login

Usuário
preenche seu
e-mail, recebe
um código e

preenche junto
com sua nova

senha

OK OK OK OK OK OK

Usuário
entende que
pode colocar
outro e-mail

para conexão
diferente do de

cadastro

/createPro
file

Usuário entende
a diferença entre
o input "E-mail" e

o input "E-mail
para conexão"

Inconcl
usivo OK OK NOK OK OK

Usuário
consegue

diferenciar se
quer ser

mentorado ou
mentorear

/createPro
file

Usuário, ao criar
o perfil, deve

conseguir
selecionar se

quer ser
mentorado ou
mentorear e

identificar sua
seleção

OK OK OK OK OK OK

Usuário
entende que

para adicionar
uma

competência ou
interesse, deve
clicar no botão

"+"

/createPro
file

Usuário deve
preencher sua
competência e
clicar no botão

"+"

OK NOK OK OK NOK OK

Usuário
entende que
para deletar

uma
competência ou
interesse, deve
clicar no ícone

de lixeira

/createPro
file

Usuário deve
clicar no ícone

de lixeira
OK OK OK NOK Inconcl

usivo OK

Usuário
entende que

seu perfil está
pronto para ser

conectado

/dashboard

Usuário identifica
mensagem na
tela de "Seu
perfil está

pronto" e "ficar
de olho no seu

e-mail"

OK OK OK OK OK OK
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Usuário
entende que
pode editar

perfil

/dashboard
Usuário identifica

botão "Editar
perfil"

OK OK OK OK OK OK

Usuário
consegue editar

o perfil

/editProfi
le

Usuário clica em
editar perfil e
encontra uma
tela com um
formulário
editável

preenchido com
os dados atuais.

OK OK OK OK OK OK

Tabela 01: resultados do teste de usabilidade do primeiro ciclo de

desenvolvimento. (Fonte: autoria própria)

Analisando os resultados tabelados, pode-se concluir que as tarefas puderam

ser cumpridas pela maioria dos usuários sem indicar a existência de um obstáculo

ou barreira em relação à usabilidade da aplicação.

E, durante e após a realização de cada teste, foram coletadas algumas

impressões sobre o projeto, com o intuito de identificar novas oportunidades de

melhoria para o segundo ciclo de desenvolvimento. Os pontos que mais se

repetiram entre os usuários foram:

● O título da aplicação ("Mentorada") causou confusão ao usuário para

identificar se o perfil que criou era de Mentor(a) ou Mentorada(o);

● Usuário notou a ausência da informação se o seu perfil era de

Mentor(a) ou Mentorada(o) na página de /dashboard;

● Usuário quis excluir perfil mas não havia a funcionalidade disponível;

● Usuário notou a ausência da informação de que foi enviado um e-mail

para recuperação de senha;

● Um usuário com perfil criado, ao acessar novamente a aplicação na

página /dashboard, notava a renderização breve do componente de

criação de perfil e logo substituído pelo componente de perfil de

Mentor(a) ou Mentorada(o);

● Usuário sentiu a necessidade de mais textos explicativos sobre a

aplicação;
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● Usuário não sentiu clareza de quais são os passos seguintes após a

criação de perfil;

● Usuário citou dúvidas de como seria a mentoria;

● Usuário que criou perfil de Mentor(a) gostaria de definir quantas

pessoas seriam mentoradas por ele.

Ao compilar essas informações, foi feita uma relação entre esses problemas e

tarefas para serem desenvolvidas no segundo ciclo de desenvolvimento, com a

intenção de resolvê-los. As tarefas passaram por um processo de priorização

levando em consideração nível de complexidade da tarefa e impacto ao usuário. A

relação entre problemas e tarefas a serem desenvolvidas pode ser consultada

abaixo.

Prioridade Problema Tarefa

1. O título da aplicação ("Mentorada")
causou confusão ao usuário para
identificar se o perfil que criou era de
Mentor(a) ou Mentorada(o).

Mudar a tipografia dos
textos de destaque na
aplicação.

2. Ausência da informação se o perfil do
usuário era de Mentor(a) ou
Mentorada(o) na página de
/dashboard.

Adição de informação se
o perfil é de mentor(a) ou
mentorada(o).

3. Usuário não consegue excluir perfil. Adicionar ao front-end um
botão para excluir perfil.

4. Ausência da informação de que foi
enviado um e-mail para recuperação de
senha.

Adicionar um texto ao
modal de recuperação de
senha que é renderizado
ao enviar o código de
recuperação.

5. Ausência de textos explicativos sobre a
aplicação.

Adição de textos para
contextualizar sobre a
aplicação na página
inicial.

6. Há dúvidas a respeito do funcionamento
da mentoria.

Envio de e-mail de
conexão com informações
de sugestões de como
desenvolver as mentorias.
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7. Falta de clareza de quais são os passos
seguintes após a criação de perfil.

Envio de um e-mail ao
usuário após a criação de
perfil.

8. Perfil de Mentor(a) gostaria de definir
quantas pessoas irá mentorear.

Adição de um campo
indicando quantas
pessoas gostaria de
mentorear no formulário
de criação de perfil
mentor.

9. Renderização breve do componente de
criação de perfil e substituído
rapidamente pelo componente de perfil
de Mentor(a) ou Mentorada(o).

Renderização condicional
de componentes na
página /dashboard
apenas após a verificação
se há um perfil criado
para aquele usuário.

Tabela 02: relação entre problemas e próximas tarefas a serem cumpridas,

organizadas por prioridade de desenvolvimento. (Fonte: autoria própria)

Essa priorização é justificada pela necessidade de deixar a aplicação com

maior número de informações sobre seus objetivos e fluxos para os usuários terem

maior aderência à plataforma. Os dois itens menos priorizados dizem respeito à má

funcionalidade da página de /dashboard e à solução proposta sobre definir a

quantidade de pessoas que o perfil mentor gostaria de mentorear.

6.2 SEGUNDO CICLO DE DESENVOLVIMENTO

O propósito de ter um segundo ciclo de desenvolvimento é aplicar soluções e

realimentar a aplicação a partir dos comentários e experiências que os usuários

testadores do primeiro ciclo obtiveram. Utilizando a tabela 02 sobre as próximas

tarefas a serem cumpridas, foram feitas algumas modificações no projeto.

Primeiramente, a página inicial foi refatorada de forma que trouxesse mais

informações ao usuário e apresentasse a identidade visual do projeto que conta com

a tipografia Bebas Neue que é aplicada para textos de destaques como os títulos.

Para apresentar o funcionamento da aplicação, foram adicionados componentes

com esclarecimentos sobre a plataforma. Com essa nova página inicial, ilustrada

nas figuras 32 e 33, o item 5 da tabela 02 foi implementado.
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Figura 32: nova página inicial do projeto. (Fonte: autoria própria)

Figura 33: nova página inicial do projeto (continuação). (Fonte: autoria própria)

Outro efeito colateral de adicionar uma nova tipografia no projeto é ser

possível organizar de forma mais orgânica a hierarquia de informações de todas as

páginas, mas, principalmente, da /dashboard. Além da nova organização dos

textos desta página, foi adicionada a informação de que tipo de perfil o usuário criou,

como pode ser visto na Figura 34, resolvendo o problema apontado nos itens 1 e 2
da tabela 02.
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Figura 34: nova página de /dashboard. (Fonte: autoria própria)

Pode-se notar nesta mesma página que foi adicionado um botão de "Deletar

perfil" para que o usuário consiga excluir seu perfil. Importante ressaltar que o botão

foi desenhado como não-preenchido para não ter o mesmo peso do botão de edição

de perfil e com a cor vermelha para indicar uma ação destrutiva. Mesmo que o

usuário clique para deletar seu perfil, uma caixa de diálogo modal é mostrada a ele

(Figura 35) para que não seja excluído por engano. Essa implementação resolve o

problema apontado no item 3 da tabela 02.
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Figura 35: modal de confirmação de ação para exclusão de perfil. (Fonte: autoria

própria)

A página de /dashboard ainda tinha um comportamento não-desejado de

renderização breve do componente para criação de perfil antes do componente de

perfil ser renderizado. Para resolver esse problema, foi adicionado um componente

de carregamento que só deve ser substituído após o back-end retornar um perfil

associado àquele usuário ou não. Essa solução, ilustrada pelo fluxograma da Figura

36 acaba por resolver o problema citado no item 9 da tabela 02.
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Figura 36: diagrama do fluxo de verificação de perfil na página de

/dashboard. (Fonte: autoria própria)

Para reagir aos pontos 6 e 7 da tabela 02, foram adicionados envios de

e-mails para ajudar com a contextualização e aderência do usuário à plataforma.

A partir deste segundo ciclo, o usuário recebe um e-mail após a criação de

perfil para indicar os próximos passos no fluxo da plataforma. Além deste e-mail,

outro é enviado após uma conexão ser feita entre mentor(a) e mentorada(o). Com

estes e-mails, os pontos 6 e 7 são atendidos e podem ser vistos nas Figuras 36 e

37.
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Figura 37: e-mail enviado ao usuário após criação de perfil

Figura 38: e-mail enviado após conexão realizada. (Fonte: autoria própria)

Para resolver o ponto 4 da tabela 02, foi criado apenas um texto de indicação

de e-mail enviado para recuperação de senha que pode ser visto na Figura 38.

Figura 39: novo modal de recuperação de senha. (Fonte: autoria própria)

E para finalizar a etapa de desenvolvimento deste segundo ciclo, a

funcionalidade de o(a) mentor(a) ser capaz de escolher quantas pessoas gostaria de

mentorear. O fluxo dessa funcionalidade pode ser avaliado na Figura 39.
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Figura 40: fluxo da nova funcionalidade para usuários mentores escolherem a

quantidade de conexões que gostaria de realizar. (Fonte: autoria própria)

Para adicionar as funções, é importante mencionar que, neste ciclo, houve o

desenvolvimento da funcionalidade de conexão do usuário Administrador, indicada

pelo caso de uso CU04 (conexão e envia e-mail para Mentor e Mentorado). A

funcionalidade é acessada através da página /admin, vista na Figura 41, apenas

pelo usuário cadastrado na plataforma com o campo role (papel) sendo "admin". O

Administrador, ao acessar a página, utiliza das requisições getMentees e

getMentors para ter acesso a todos os perfis, seleciona um de cada coluna e clica

em "Conectar". A partir deste momento, os dois perfis recebem um e-mail

informando que a conexão foi realizada com sucesso.
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Figura 41: página /admin com informações de usuários reais tachadas.

(Fonte: autoria própria)

Como essa funcionalidade lida com as informações sensíveis do usuário, ela

só pode ser acessada pelo Administrador. Para garantir que apenas o usuário

Administrador tenha acesso à listagem dos usuários, foi implementado um RBAC
(Role-based Access Control) que limita os acessos dos endpoints do backend

dependendo do tipo de usuário que está tentando fazer a requisição. O código a

seguir implementa duas roles para o back-end: a basic que engloba as ações do

usuário Mentor ou Mentorado e a de admin que pode acessar as informações do

outros usuários e criar conexões.

const AccessControl = require('accesscontrol')

const ac = new AccessControl()

exports.roles = (() => {

ac.grant('basic')

.createOwn(['mentee', 'mentor', 'user'])

.readOwn(['mentee', 'mentor', 'user'])

.updateOwn(['mentee', 'mentor', 'user'])

ac.grant('admin')
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.extend('basic')

.readAny(['mentee', 'mentor', 'user'])

.createAny('connection')

.readAny('connection')

return ac

})()

Figura 42: implementação da instância RBAC utilizada na aplicação backend

Já o código da figura 43 exemplifica a implementação de um endpoint usado

no controller da entidade mentee apenas para usuário administrador.

...

const permission = roles.can(result[0].role).readAny('mentee')

if (!permission.granted) {

return res.status(403).json({

error: true,

message: 'Permission not granted'

})

} else {

const collection = db.collection('mentees')

collection.find({}).toArray((err, result) => {

if (err) {

res.status(500).send(err)

}

return res.status(200).send(result)

})

}

...

Figura 43: uso do RBAC utilizada em um endpoint do backend

Com a implementação da RBAC, reforça o requisito não-funcional de

segurança da aplicação, evitando que os endpoints fiquem expostos para todos os

usuários, evitando que estes acessem informações sensíveis, como, por exemplo,

e-mail de outros mentores ou mentoradas(os).

6.2.1 TESTES E AVALIAÇÃO
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Assim como no primeiro ciclo de testes de usabilidade descritos na seção

6.1.1, foram recrutadas 5 pessoas para testar as novas implementações do projeto

descritas na seção anterior.

O objetivo desses testes é identificar se as novas funcionalidades e ajustes

definidos para este segundo ciclo foram implementados de forma a melhorar a

experiência do usuário cumprindo com os requisitos do projeto.

A lista de tarefas realizada neste teste de usabilidade e seus resultados

podem ser conferidos na tabela abaixo.

Hipótese Tela Tarefa Usuário
1

Usuário
2

Usuário
3

Usuário
4

Usuário
5 Veredito

Usuário
consegue
excluir seu

perfil

/dashboard
Usuário deve

clicar para
excluir seu perfil

OK OK OK OK OK OK

Usuário
entende que
recebeu um
e-mail para
recuperar

senha

/login

Usuário deve
reconhecer na
tela um modal

com informação
de que chegou

um e-mail com o
código de

confirmação

OK OK OK OK OK OK

Usuário
entende o

contexto da
aplicação

/

Usuário lê as
informações

sobre a
aplicação na
página inicial

OK OK OK OK OK OK

Usuário
visualiza e-mail
ao criar o perfil
e entende os

próximos
passos

/createPro
file

Usuário visualiza
que recebeu

e-mail ao criar
perfil

OK OK Inconcl
usivo

Inconcl
usivo

Inconcl
usivo

Inconcl
usivo

Usuário
consegue
escolher
quantas

pessoas deseja
mentorear

/createPro
file

Usuário
seleciona
número de

conexões que
deseja receber

Inconcl
usivo OK OK OK OK OK
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Usuário
consegue

diferenciar se é
mentor(a) ou
mentorada(o)

/dashboard

Usuário, ao criar
o perfil, deve

conseguir
identificar se seu
perfil é mentor(a)
ou mentorada(o).

OK OK OK OK OK OK

Tabela 03: resultados do segundo ciclo de testes de usabilidade. (Fonte: autoria

própria)

Avaliando os resultados da tabela acima, pode-se concluir que todas as

tarefas foram executadas com sucesso exceto a de "Usuário visualiza e-mail ao criar

o perfil e entende os próximos passos" que teve o resultado inconclusivo. Isso se

deve, possivelmente, ao fato de que no momento do teste de usabilidade, as

pessoas testadoras não estavam com seu e-mail aberto ou não eram notificadas

pelo e-mail recebido. Nesse contexto, elas eram indicadas, durante o teste, a

verificarem o e-mail e conseguiam entender quais eram os próximos passos da

aplicação.

Além dos testes indicados na tabela, foram coletadas as impressões e

sugestões das pessoas testadoras a respeito do projeto. Foram elas:

● Usuários entendem e dizem estar claro que a aplicação tem a

finalidade de conexão;

● A maioria das mulheres testadoras do projeto dizem ter gostado do uso

de palavras no gênero feminino com o identificador do gênero

masculino em seguida entre parêntesis (exemplo: "Mentorada(o)"),

enquanto que homens testadores não comentaram ou disseram não

fazer distinção;

● Usuários comentaram sobre a expectativa de suas conexões serem

listadas na página de /dashboard;

● Usuários afirmaram que o e-mail após a conexão ficou bastante claro;

● Usuários reportaram que os botões inferiores do modal de recuperação

de senha ficam ativos antes do preenchimento dos campos dele;

● Usuários reportaram que é difícil lembrar todas as competências que

poderiam listar em seu perfil;
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● Alguns usuários preencheram seus interesses com os mesmos itens

de competências, com base no racional de que deseja continuar

estudando esses tópicos;

● Usuários sugeriram a criação e renderização de um modal após a

criação do perfil para indicar o próximo passo em adição ao e-mail

enviado.

Para um futuro ciclo de desenvolvimento, é necessário criar uma tabela de

priorização para tarefas que ajustem funcionalidades, ou criem novas, que possam

trazer uma experiência mais fluida para os usuários.

7    CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nas subseções a seguir, são apresentadas as considerações finais do projeto

de formatura, comparando o que foi proposto no início do projeto com o que foi

entregue, além de perspectivas de continuidade.

7.1  CONCLUSÕES DO PROJETO DE FORMATURA

Antes do projeto ser iniciado, o problema a ser resolvido era de que existiam

muitas pessoas com dificuldades ao tentar migrar para o mercado de tecnologia por

ser uma carreira muito valorizada e com alta demanda por profissionais. Utilizando o

método do diamante duplo, no primeiro diamante, foi possível notar que uma

possibilidade de ajudar pessoas em transição de carreira é conectá-las com pessoas

que já conseguiram entrar no mercado de tecnologia para gerar mentorias entre

elas.

Usando dois ciclos de desenvolvimento no segundo diamante, foi possível

implementar todos os requisitos funcionais imprescindíveis definidos nas

especificações do projeto para a realização de um MVP que pudesse validar a

principal hipótese da conexão ajudar as pessoas em transição de carreira.

Já os requisitos desejáveis não foram implementados por falta de tempo e

recursos, mas que entram nas perspectivas de continuidade para este projeto.

Em relação aos requisitos não-funcionais definidos na seção 5.2, todos foram

utilizados ao longo do projeto inteiro como base para seu desenvolvimento. Para
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contribuir com o requisito de segurança, foi necessário criar um ambiente de

desenvolvimento diferente do ambiente de produção, além de garantir a criptografia

necessária para as senhas dos usuários e criação de um controle de acesso aos

endpoints da aplicação baseando-se em papéis. Já para portabilidade, todas as

páginas foram feitas para serem responsivas a dispositivos móveis e desktop. Por

fim, para atender à usabilidade, foram utilizados diversos componentes que atendem

especificações de acessibilidade e foi feita uma organização da hierarquia de

informações nas páginas de forma a facilitar o uso da plataforma.

7.2  PERSPECTIVAS DE CONTINUIDADE

Para este projeto, existem diversas melhorias e sugestões dadas pelos

usuários testadores da aplicação que podem ser implementados além dos requisitos

funcionais desejáveis definidos na seção 5.2 deste documento.

Outra implementação interessante para esse projeto é integrá-lo a uma

pipeline de dados para analisar as interações dos usuários dentro da plataforma,

trazendo compreensões sobre eles para ajudar a trazer novas funcionalidades e

melhorias para a aplicação.

Para aumentar a aderência e atrair mais usuários para a plataforma, a criação

de uma identidade visual por alguma pessoa da área do design seria bastante útil

para alavancar a plataforma e fazê-la crescer. Além disso, uma análise de uma

pessoa especialista em desenvolvimento de produto poderia criar um melhor

gerenciamento de criação de novas tarefas para aumentar o valor entregue ao

usuário.

De uma forma geral, seria muito valoroso à Universidade o apoio aos cursos

profissionalizantes em desenvolvimento de software, uma vez que muitos

estudantes desses cursos, voltam aos estudos e buscam uma graduação na área,

incentivando e escalando o desenvolvimento tecnológico do país com base na

educação.
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