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RESUMO

• Foi modelado um banco de dados onde possa ser possível
manter um controle maior sobre esses cadastros,
gerenciando os dados e relatórios sobre cadastros de
alunos, de novos cartões e recargas de cartões. A principal
função do sistema será manter os dados armazenados, e
analisar as condições entre o aluno e a instituição de
ensino, e em seguida, emitir o cartão para o aluno poder
utilizar este serviço.



DEFINIÇÕES

• O banco de dados armazena e gerencia os bens mais valiosos de uma 
empresa;

• Pode-se dizer que em todo lugar há um banco de dados;

• Quando se possui tanto um banco de dados bem administrado com 
informações coesas, o resultado geralmente é o sucesso;

• Sistema de banco de dados é aquele que deve garantir uma visão 
totalmente abstrata do banco de dados para o usuário



HISTÓRICO

• Primeira versão de sistema de bilhetagem eletrônica ( 2000 );

• Ganhos para o transporte público;

• Setor de transporte urbano precisa se adequar às necessidades 
operacionais e às expectativas do público;

• À primeira vista, em um cenário de perda crescente de demanda devido 
à crise econômica;



PROJETO

• Os dados serão inseridos através de um sistema Web (NUVEM);

• Sistema trabalha por meios de cotas;

• Cadastros ( Alunos, Instituições );

• Autorização para emissão do cartão;

• Histórico de Dados;

• Recargas Funcionais – novos métodos de pagamento;

• Telas funcionais e Intuitivas;



PROJETO

Figura 1. Tela de cadastro de aluno.



CONCLUSÕES

• A partir do uso desta tecnologia, espera-se que haja um maior controle 
de cadastro e emissão do bilhete eletrônico, bem como uma melhor 
organização de dados e consultas realizadas;

• Podem nortear os rumos e planejamentos da empresa,    organizando-
se de acordo as demandas;

• Auxílio na tomada de decisões é o grande diferencial do banco de 
dados;
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