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INTEGRANDO TECNOLOGIA RFID E CÓDIGO DE BARRAS PARA 

AUTOMAÇÃO DA BIBLIOTECA DA UNIBRA 

Lucas Edson Silva da Paixão 

Wladimir Emmanoel Cabral do Nascimento  

Resumo: O presente trabalho apresenta um Estudo de Caso para viabilizar a            

automatização do processo de empréstimo e devolução de livros na biblioteca do            

Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA). A automação tem sido um recurso          

bastante utilizado para melhorar o funcionamento de estabelecimentos e         

disponibilizar mais qualidade para os usuários dos serviços. Para concretizar os           

objetivos, fora realizada pesquisa bibliográfica sobre as tecnologias RFID e Código           

de Barras e pesquisa de campo com funcionários para validar a necessidade de             

processos automáticos. Os resultados foram positivos referentes à aplicação do          

projeto na realidade e limitação proposta e concluiu-se que é uma automação viável             

e pode ser incrementada em trabalhos futuros. 

Palavras-chave: Automação, Tecnologia, RFID, Biblioteca. 

Abstract: The present work presents a Case Study to enable the automation of the              

process of loaning and returning books in the library of the Centro Universitário             

Brasileiro (UNIBRA). Automation has been a widely used resource to improve the            

functioning of establishments and provide more quality to service users. To achieve            

the objectives, bibliographic research on RFID and Barcode technologies and field           

research with employees had been carried out to validate the need for automatic             

processes. The results were positive regarding the application of the project in reality             

and the proposed limitation and it was concluded that it is a viable automation and               

can be increased in future works. 

Keywords: Automation, Technology, RFID, Library. 

Professor da UNIBRA. Mestre em Inteligência Computacional, Professor        
Assistante I do curso Superior em Tecnologia de Redes de Computadores. 
E-mail para contato: mr.costaalencar@gmail.com11 
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 1 INTRODUÇÃO 

O conceito de automação esteve presente no dia-a-dia dos seres humanos desde o             

momento em que as pessoas começaram a buscar meios de realizar as atividades             

que já realizavam de uma forma mais ágil e prática, sem prejudicar o desempenho e               

resultados que esses processos já geravam mas sim otimizando-os. O convívio em            

sociedade e a necessidade de maior disponibilidade de recursos com o passar do             

tempo impulsionou o desenvolvimento da automação industrial como solução para          

as empresas (Sosmek, 2019). 

A automação foi tomando cada vez mais espaço devido a sua praticidade, abrindo             

espaço também para o que podemos chamar de automação comercial que, segundo            

SOUSA e MÖLLER (1997), é a utilização de um conjunto de hardwares e softwares              

para gerência de operações de vendas do comércio, automação essa que cada vez             

se torna mais visível aos diversos tipos de classes sociais do Brasil, uma vez que vai                

desde supermercados e vai a até mesmo barbearias.  

A automação de ambientes acadêmicos, comerciais e até mesmo residências não é            

uma novidade para a grande parte da população hoje, em 2020, sendo uma             

realidade para muitos, por exemplo, no autoatendimento dos bancos que segundo           

SOUSA, DUARTE e GUTIERREZ (2000) têm se desenvolvido a pelo menos duas            

décadas e hoje vemos como este processo de automação evoluiu. No entanto, o             

avanço das mais diversas tecnologias possibilitam, a cada dia que se passa, a             

criação de novas soluções que podem abranger um público generalizado ou           

específico.  

Existem várias tecnologias que agregam valor a projetos de automação como NFC            

(Near Field Communication) que é utilizada hoje no sistema metroviário de Recife ou             

o QrCode (Quick-Response Code) que são vistos hoje com maior frequência nos            

sites. A tecnologia selecionada para a presente pesquisa foi a RFID (Radio            

Frequency Identification Technology ou Tecnologia de Identificação por        
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Radiofrequência em português), por já ser utilizada na UNIBRA para controle de            

acesso dos funcionários e alunos da instituição e a tecnologia de Código de barras              

que é uma tecnologia bastante utilizada em nosso país e tem sido de grande ajuda               

para os varejos ajudando na gestão do estoque (infoVarejo, 2018) e é utilizada             

atualmente na UNIBRA para identificar os livros (processo feito pelos funcionários). 

 

2 OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS 

Este projeto tem como objetivo geral propor a automatização do processo de            

empréstimo e devolução de livros da biblioteca da UNIBRA, analisando o           

funcionamento da tecnologia RFID que já é utilizada para controle de acesso e a              

tecnologia de Código de Barras que é usada para identificação dos livros. Temos por              

objetivos específicos: Realizar um estudo sobre a utilização do RFID e do Código de              

Barras como solução para automação; exemplificar o atual funcionamento da          

biblioteca da UNIBRA e como utilizar o sistema de controle de acesso atual para              

automatização; analisar e descrever as melhorias que esta integração traria para o            

funcionamento do fluxo da biblioteca da UNIBRA e demonstrar uma interface final do             

sistema e seu funcionamento. 

 

3 JUSTIFICATIVA 

A biblioteca da UNIBRA conta hoje com 83.755 livros (informação fornecida por            

funcionária) e tendo acesso ao relatório estatístico mensal de 2020 até abril dos             

procedimentos mais comuns realizados diariamente na biblioteca, comprovou-se a         

necessidade de uma maior velocidade no atendimento a essas demandas          

solicitadas pelos alunos e a automação traz essa facilidade para a biblioteca.            

Figuras com gráficos estatísticos na seção de resultados mostrarão com maior           

detalhamento o porquê automatizar os procedimentos de empréstimos e devoluções          

de livros. 
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4 DELINEAMENTO METODOLÓGICO 

A metodologia utilizada em nosso projeto é de Estudo de Caso, onde analisamos o              

atual funcionamento da biblioteca da UNIBRA, observando suas peculiaridades e          

verificando com as pessoas que estão habituadas com o dia-a-dia da biblioteca o             

que pode ser integrado para trazer uma melhor experiência para os alunos utilizando             

as tecnologias propostas no tema: RFID e Código de Barras, que já são utilizadas              

pela faculdade. 

Para um melhor embasamento sobre o tema utilizou-se de ferramentas de           

pesquisas como Google Scholar (Google Acadêmico) onde pode-se encontrar vários          

artigos científicos sobre as temáticas abordadas e com base nas informações           

adquiridas através dessas pesquisas desenvolver o projeto de automação. A          

pesquisa tem finalidade aplicada pois o intuito é de afetar o mundo real (o espaço da                

biblioteca). 

Aplicam-se também aspectos descritivos para desenvolver a pesquisa no que diz           

respeito às tecnologias e seu funcionamento e como elas seriam integradas em um             

único projeto. 

Para verificação com os funcionários da UNIBRA fora produzido um formulário           

através do Google Formulários e divulgado com a equipe para que fossem coletadas             

as opiniões e sugestões de cada integrante sobre o projeto.  
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5 REFERENCIAL TEÓRICO 

O referencial teórico da pesquisa foi construído de pesquisa bibliográfica e pesquisa 

de campo sobre o RFID e Código de Barras e foi dividido em dois tópicos: RFID: O 

que é e para que serve?; Código de barras. 

5.1 RFID: O que é e para que serve? 

A tecnologia RFID (Radio Frequency Identification), segundo PEDROSO, ZWICKER         

e SOUZA (2009), é utilizada para identificar algum elemento, seja ele um produto,             

componente, veículo, pessoas através de ondas eletromagnéticas de        

radiofrequência. 

O RFID realiza a leitura de dados através de uma tag, que segundo a empresa               

EngProcess (2018) é um dispositivo de comunicação que recebe, amplifica e           

retransmite um sinal.  

Esta tecnologia segue em ascensão nos dias de hoje devido às vantagens que ela              

traz sobre outras tecnologias de identificação, sendo uma delas descrita por           

SANTANA (2005) que é a capacidade de um leitor RFID realizar a leitura de uma tag                

sem a necessidade de desempacotar uma mercadoria. Existem dois tipos de tags            

RFID: os ativos que possuem uma bateria interna e os passivos que operam sem              

bateria, sendo alimentados pelo leitor através de ondas magnéticas.  

5.1.1 - Por que escolher o RFID? 

Os autores acima mostram algumas das capacidades do RFID na automação de            

ambientes, e o porquê dela ser uma opção viável para esse tipo de projeto. Um dos                

pontos que foram levados em consideração em nosso projeto para a seleção do             

RFID é o fato dessa tecnologia já ser utilizada na UNIBRA, como controle de acesso               

nas catracas para ter acesso aos diferentes ambientes da faculdade. Já são            

utilizados também leitores RFID’s a parte das catracas, para identificação e           
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manutenção de crachás. Na Figura 1 pode-se visualizar um exemplo do leitor            

utilizado: 

Figura 1 - Leitor RFID DMZ; 

 

Fonte: mpspro.com.br 

5.1.2 RFID como medida de segurança 

Ao questionar uma das funcionárias da biblioteca, obteve-se a informação de que já             

se é utilizada a tecnologia RFID em um sistema a parte para segurança, onde todos               

os livros possuem uma etiqueta e são identificados por um terminal que está ligado a               

um computador específico, e após identificar o livro nesse terminal ele pode ativar e              

reativar a medida de segurança que foi aderida para proteção dos editais através de              

um software no computador. Se algum aluno sair da biblioteca sem a devida             

autorização (autenticado pelo terminal) ao passar pela catraca um alarme será           

disparado sinalizando que algum livro está sendo levado de forma indevida. A Figura             

2 mostra o aparelho onde os funcionários realizam o processo de ativação e             

desativação do alarme na etiqueta RFID. 
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Figura 2 - Terminal RFID para ativação ou desativação de etiqueta; 

 

Fonte: Imagem retirada na biblioteca da UNIBRA por funcionário. 

 

5.2 Código de Barras 

A tecnologia de código de barras já é uma realidade no dia-a-dia do brasileiro há               

bastante tempo. Segundo LIMA (1987) um decreto-lei que institui o código de barras             

no Brasil foi assinado pelo presidente João Figueiredo em 1984 e desde então a              

indústria e o comércio foram responsabilizados pela implantação em seus          

respectivos estabelecimentos. No início, tomou grande espaço no comércio e até           

hoje em varejos é muito utilizada para identificação de produtos.  

O código de barras nada mais é que “representação gráfica de uma sequência             

numérica utilizada para identificar um produto.” (BZ Tech, 2016), essa sequência           

que identifica o produto. Cada produto deve ter o seu conjunto numérico único para              

identificação, assim, produtos diferentes devem ter códigos diferentes.  
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5.2.1 Código de Barras em Livros 

Os códigos de barras também podem ser implementados em livros, e assim como             

nos diversos produtos que são utilizados eles têm o mesmo propósito: identificar os             

livros e com isso otimizar as operações diárias que são realizadas com esses             

produtos.  

Segundo a Códigos de Barras Brasil (2016) o padrão utilizado em livros é o ISBN               

(International Standard Book Numbers), criado em 1967 e oficializado como norma           

internacional em 1972. E mesmo depois de mais de 40 anos ele ainda é utilizado               

porque trouxe um diferencial: Esse padrão permite a identificação individual de uma            

publicação, até mesmo entre múltiplas edições. Ideal para o desenvolvimento de           

sistemas de automação uma vez que cada livro tem seu código único e universal. 

A UNIBRA também possui essa codificação em seus livros e realizam a identificação             

do livro para empréstimo manualmente com o leitor de código de barras. Na Figura 3               

pode-se visualizar um exemplar de leitor de código de barras semelhante ao que já é               

utilizado para leitura e identificação dos livros. 

Figura 3 - Leitor de Código de Barras Bematech; 

 

Fonte: kalunga.com.br 
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6 RESULTADOS 

Pesquisa de campo com os funcionários e o desenvolver da automação aplicada à 

UNIBRA. 

6.1 Pesquisa de Campo com Funcionários 

Figura 4 - Relatório Estatístico Mensal Janeiro;  

 

Fonte: Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) 

Durante o período de rematrícula que normalmente ocorre em Janeiro e Julho não             

ocorrem muitas solicitações de empréstimos, como podemos visualizar na Figura 4.           

Os empréstimos não chegam sequer ao número de 300. 
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Figura 5 - Relatório Estatístico Mensal Fevereiro; 

 

Fonte: Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) 

O mês de Fevereiro que marca o início das aulas no primeiro semestre do ano               

mostram como é realmente o fluxo de empréstimos e devoluções ultrapassando o            

número de 8 mil solicitações. 

Figura 6 - Relatório Estatístico Mensal Março;  

 

Fonte: Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) 
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Seguindo a mesma linha de funcionamento porém com mais dias úteis (além do             

feriado do carnaval as aulas nem sempre começam na primeira semana de            

fevereiro) o mês de março mostra que não há muitas variações o que podemos              

estimular como número base de solicitações realizadas mensalmente.  

Figura 7 - Relatório Estatístico Mensal Abril;  

 

Fonte: Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) 

O mês de abril teve uma queda drástica nos números devido à pandemia COVID-19              

que impossibilitou a grande maioria dos alunos de irem pessoalmente pegarem ou            

até mesmo devolverem os livros, que também influenciou no aumento das           

devoluções em atraso em março. 

O quadro de funcionários da biblioteca conta hoje com 20 funcionários. Sabe-se que             

as 8 mil solicitações não acontecem de forma simultâneas mas concluímos que            

ainda assim é um número alto levando em conta o número de funcionários que              

atendem esse tipo de demanda. Percebemos então a necessidade de um melhor            

desempenho e facilitação para alunos e funcionários, pensando nisso esse projeto           

foi desenvolvido para agregar valor e qualidade nos serviços disponibilizados para           

os alunos da UNIBRA que hoje conta com mais de 30 mil alunos. 
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Fora elaborado um formulário com questões para coletar informações sobre o que            

os funcionários da biblioteca acham desse projeto de automação do empréstimo e            

devolução de livros de forma automática. A seguir serão expostos os resultados das             

questões respondidas por eles: 

Figura 8 - Gráfico sobre a opinião dos funcionários I; 

 

Fonte: o próprio autor; 

Figura 9 - Gráfico sobre a opinião dos funcionários II;

 

Fonte: o próprio autor; 
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Ainda há mais um questionamento de teor mais sugestivo visando atualizações e            

implementações futuras e este será abordado na discussão do projeto. 

Importante ressaltar que a equipe de funcionários da biblioteca é composta por 20             

pessoas, e foi obtido feedback de 11, equivalente a 55% dos funcionários envolvidos             

nos processos mencionados nos questionários. 

 

6.2 O Desenvolver da Automação aplicada à UNIBRA 

Com o conhecimento adquirido através de pesquisa bibliográfica enfim chegamos na           

seção a qual será descrito todo o esquema de funcionamento dessa automação de             

empréstimos e devolução de livros. 

De início, pensamos na confecção de um totem para auto-atendimento e o            

chamaremos de TOTEM BIBLIOTECA. A faculdade já conta com um exemplar de            

totem, no campus I e II mas eles são utilizados apenas para a impressão de boleto                

pelos alunos.  

A seguir apresentamos uma lista com os itens que serão necessários para            

confecção do TOTEM BIBLIOTECA e uma breve descrição do papel que cada um             

deve desempenhar para o ideal funcionamento do totem: 

● Computador com acesso a Internet que realizará todo o processamento das           

informações recebidas pelos alunos e fazendo as validações e autenticações          

com o Banco de Dados. Usando uma configuração base semelhante a essa:            

processador intel i5 de 7 geração, uma placa mãe Gigabyte mATX AM4            

DDR4 GA-A320M-S2H, 8gb de mémoria ram DDR4, SSD de 240gb, sem           

necessidade de placa de vídeo. 

● Energia elétrica para manter o TOTEM disponível sempre. 

● Monitor Touch Screen para interação dos alunos e dar seguimento a seu            

atendimento. Podendo usar como base o monitor 21,5, Touch Screen          

E2272PWUT/BS LED  da AOC. 
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● Leitor de Crachás RFID DMZ para identificação do aluno com sua matrícula            

operando nas frequências 125 kHz / 134,2 kHz e 13,56 MHz. 

● Leitor de Código de Barras para identificação dos livros que serão           

emprestados ou devolvidos, recomenda-se o uso do Bematech BR-400 que já           

é utilizado na UNIBRA. 

● Impressora para imprimir os boletos de multas que podem ser gerados em            

caso de atrasos na devolução. Podendo usar como base a impressora HP            

M404dw Laser Mono. 

 

Com todas essas tecnologias agregadas, vamos então para a parte descritiva do 

funcionamento e etapas que serão executadas em um software do início ao fim do 

procedimento realizado pelo aluno. 

Figura 10 - Tela Inicial do TOTEM; 

  

Fonte: o próprio autor. 

A figura 10 representa a tela em que o TOTEM ficará enquanto não realiza nenhuma               

operação. Para iniciar uma sessão a fim de realizar o empréstimo ou devolução de              

um livro o aluno deverá aproximar o cartão de acesso para identificar-se. Ao obter a               

matrícula a validação será realizada via sistema, onde o software verificará se o             

aluno está vinculado à faculdade. Após realização do login, o aluno será direcionado             
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a uma tela de menu, que apresentará a ele os processos que ele poderá realizar               

com o TOTEM. 

Figura 11 - Tela de Processos a serem realizados no TOTEM; 

 

Fonte: o próprio autor. 

O primeiro nome do aluno será exibido na tela. É aqui onde a necessidade do               

monitor touch screen entra em vigor. O aluno terá de selecionar qual tipo de              

operação ele quer realizar: Empréstimo, para realização do empréstimo de um livro;            

Devolução, para devolver um livro que já foi emprestado; Pendências, para verificar            

se há alguma pendência financeira referentes a biblioteca. 

No processo de empréstimo, o aluno deve estar com o livro em mãos e ao clicar no 

botão para selecionar esse processo, a seguinte tela será exibida solicitando a 

identificação do livro através do leitor de Código de Barras: 
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Figura 12 - Tela de Identificação do Livro;

 

Fonte: o próprio autor. 

Atualmente a biblioteca permite que o mesmo aluno possa pegar até três livros, esse              

padrão será mantido. A interface que mostrará os livros identificados permitirá que o             

aluno cancele o empréstimo de um livro caso não queira mais (útil caso o aluno não                

tenha ciência do limite de livros e tenha pego mais livros que o limite permitido, isso                

dará opção para ele poder selecionar quais os mais importantes).  

Figura 13 - Tela de exibição dos livros;  

 

Fonte: o próprio autor. 
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Após a correta validação que será realizada pelo próprio aluno ele deve clicar no              

botão de confirmar e então esse registro será salvo no Banco, vinculando um aluno              

ao livro que ele pegou emprestado. 

Na realização dos procedimentos uma mensagem de confirmação será exibida na           

tela para assegurar ao aluno que o seu procedimento foi realizado com sucesso com              

o seguinte enunciado: “Seu empréstimo foi confirmado”. Esta mensagem aparecerá          

tanto no procedimento de empréstimo quanto no de devolução (na de devolução            

confirmará que a devolução foi confirmada). 

Como medida de prevenção e também para conscientizar o aluno, será exibida na             

tela, caso o aluno tenha colocado mais que 3 livros no leitor de código de barras,                

uma mensagem avisando que o aluno ultrapassou o limite de empréstimos. 

A tela de devolução possui o mesmo funcionamento da de empréstimo, exceto por             

dois detalhes: o primeiro é não possuir a mensagem por ultrapassar limite de livros              

que existe na tela de empréstimo e o segundo é possuir uma mensagem que              

aparece ao ler um código de barras do livro que o aluno não esteja vinculado.  

Figura 14 - Tela de exibição quando não há pendências; 

 

Fonte: o próprio autor. 

A tela mostrada na figura 14 será exibida quando o aluno acessar o sistema para               

verificar suas pendências e ver que não há nenhuma. 
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Figura 15 - Tela de pendências; 

 

Fonte: o próprio autor. 

Caso o aluno possua alguma pendência ela será exibida como demonstrado na            

Figura 15. Será exibido o nome do livro ao qual não foi efetivado a devolução no                

prazo devido, o valor da multa, e ao clicar (no nome ou no valor) será exibido o dia                  

no qual o livro foi pego, o dia no qual deveria ter sido entregue, a quantidade de dias                  

de atraso e um botão para imprimir o boleto da multa (podendo ser pago no UB                

Bank). As multas na biblioteca são de 3 reais a cada dia que se passa após a data                  

de vencimento do empréstimo. 

Caso ocorra algum erro de leitura de código durante o login ou durante a leitura do                

código de barras dos livros (tanto na tela de devolução quanto na tela de              

empréstimo), a mensagem de erro “Erro ao ler código, por favor tente novamente.”             

será exibida ao aluno. O aluno poderá realizar a leitura novamente; caso esse erro              

persista será necessário acionar algum funcionário da biblioteca para auxiliar. 
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7 DISCUSSÃO 

Nessa seção serão interpretados e argumentados os resultados de forma          

quali-quantitativa obtidos durante a pesquisa de campo e refletir sobre o impacto que             

esse projeto pode trazer para o ambiente da biblioteca.  

De forma geral, como pôde-se verificar nos gráficos 5 e 6 apresentados nos             

resultados da pesquisa, a aceitação dos funcionários da biblioteca referentes a           

implantação desse modelo para os alunos terem acesso ao empréstimo de forma            

automática foi positiva, tanto é que 100% dos usuários votantes concordaram que            

essa adição traria benefícios para o ambiente. 

O setor de tecnologia no Brasil é muito promissor e os profissionais da área devem               

trabalhar para adquirir características inovadoras. Pode-se comprovar isso ao ler a           

seguinte afirmação: “Possui indicadores de inovação e de esforço tecnológico mais           

elevados que a média do setor industrial. Possui também taxas de inovação mais             

altas que a de países como França, Itália e Espanha.” (SEBRAE, 2016). 

MAX (2015) dá ênfase na importância da automação porque, segundo ele, os            

processos automatizados ajudam no desenvolvimento de produtos e serviços         

melhores para os usuários que utilizarão.  

O último questionamento da pesquisa foi guardado para essa seção por ser um             

questionamento onde os funcionários dariam suas sugestões e opiniões sobre o que            

pode ser melhorado e o que pode ser incrementado.  
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Figura 16 - Questionário Exploratório; 

 

Fonte: o próprio autor; 

O feedback sinalizado pelos funcionários mostra que a automação traria pontos           

positivos não só para o funcionamento atual da biblioteca mas também para projetos             

futuros que sigam nesta mesma linha de raciocínio. Um desses pontos é            

apresentado na primeira sugestão no seguinte trecho “trabalhos operacionais da          

biblioteca devem ser mais otimizados para que os profissionais gastem mais tempo            

intermediando informação ao usuário”. E a implantação desse projeto traria este           

tempo de qualidade dos funcionários para o fornecimento de informações para os            

alunos, ao invés de estarem nos balcões para realizar o procedimento de            

empréstimo ou de devolução. 

 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No início do projeto, havia uma dúvida na questão do quão viável seria um projeto               

de automação para a biblioteca da UNIBRA, integrando as tecnologias que já são             

utilizadas pela faculdade (RFID e Código de Barras) para automatizar um processo            

específico da biblioteca.  
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Diante desta dúvida, nossa pesquisa teve por objetivo geral o desenvolvimento de            

um projeto de automatização para otimizar o processo de empréstimo e devolução            

dos livros. 

A realização de um estudo sobre RFID e Código de Barras foi desenvolvida não só               

através de pesquisas bibliográficas mas também de pesquisas de campo, no mundo            

real, com funcionários da biblioteca e do setor de TI - Sistemas que compreende              

bem os processos e como o RFID e a tecnologia de Código de Barras é utilizada                

atualmente. 

Estudamos também o atual funcionamento da biblioteca, como funcionam os          

empréstimos, as devoluções, os prazos de entrega de livros, o custo de multa por              

dia, quantos livros os alunos podem realizar empréstimos, quantos livros fazem           

parte hoje da biblioteca, quantas devoluções e empréstimos são realizados          

mensalmente. 

Através da pesquisa de campo com os funcionários verificamos que melhorias           

seriam realizadas na implantação dessa automação na biblioteca, como por          

exemplo, o tempo que os funcionários que passam grande parte do seu turno             

realizando o processo de empréstimo e devolução no computação ganharia para           

estar disponível aos alunos, passando informações, recomendações de livros sobre          

os mais diversos temas, instruir da melhor forma possível. 

Demonstramos também de forma simples e objetiva a representação em telas de um             

sistema que funcionaria para gerenciar a interação dos dados que são necessários            

para realização de um empréstimo e o aluno. 

Como mencionado no primeiro parágrafo, a pesquisa partiu da hipótese do quão            

viável seria a implementação de uma automação para atender somente às           

demandas referentes a empréstimos e devoluções de livros e essa foi verificada com             

os próprios funcionários que realizam esses procedimentos diariamente. 
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Então sim, a implantação desse serviço não só é viável como foi recebida com              

bastante empolgação pelos funcionários da UNIBRA o que nos abre um mapa de             

novas perspectivas que podem ser implantadas para melhorar o que já foi proposto             

nesta pesquisa, como mais medidas de segurança, facilitar ainda mais o acesso aos             

livros pelos alunos como já é um projeto que a atual gestão da biblioteca já tem em                 

mente, o desenvolvimento de uma biblioteca virtual que descobrimos durante a           

pesquisa de campo com os funcionários mas que não foi o foco de nossa pesquisa. 

A metodologia aplicada, exploratória e descritiva nos concedeu bastante flexibilidade          

durante o desenvolvimento, pois pensar em como todas essas tecnologias          

funcionam em conjunto somente no ambiente da UNIBRA facilitou o desenvolver do            

que poderíamos fazer e o que não daria tempo. 

Apesar de todos esses pontos que foram alcançados na pesquisa, ela poderia ter             

sido realizada mais focada na perspectiva de desenvolvimento de sistemas e           

softwares, como fora apresentado um teoricamente que funcionaria com toda a           

estrutura do TOTEM. Também poderíamos ter coletado também a opinião dos           

alunos, e até tentamos, mas não tivemos um retorno considerável e decidimos            

deixar de fora da pesquisa.  

E para os futuros estudantes da UNIBRA ou funcionários que desejem desenvolver            

projetos para melhorar o funcionamento, não só da biblioteca como outros           

ambientes da faculdade ou de outras empresas, recomendamos um estudo mais           

aprofundado em medidas de segurança de controle de estoque, linguagens de           

programação e como desenvolver sistemas para conciliá-los com as soluções de           

hardwares disponíveis no mercado atual de tecnologia. 

Trabalhos futuros pode-se descrever a implementação de um sistema de          

notificações automática para os alunos sobre quando novos livros referentes a seus            

cursos chegarem ao estoque da biblioteca. Um portal online para o aluno verificar se              

há disponível na biblioteca um livro específico. 
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ANEXO I 

Formulário Automação Biblioteca UNIBRA 2020 

Este formulário visa o levantamento da opinião dos profissionais que atuam           

diretamente na biblioteca do Centro Universitário Brasileiro - UNIBRA sobre um           

projeto de automação de atendimento na biblioteca. Formulário utilizado como          

amostra para o Trabalho de Conclusão de Curso. 

O que você acha de realizar o empréstimo e devolução dos livros de forma              

automática? (múltipla escolha). 

Ruim; Indiferente; Útil ou Ótimo. 

Você acha que a automação do processo de empréstimo e devolução traria            

benefícios para o funcionamento da biblioteca? (múltipla escolha). 

Sim ou não. 

Você possui alguma sugestão para o melhorar o funcionamento da biblioteca?           

Conte-nos. (Questão aberta) 
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