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Resumo

No último ano a COMVEST (Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp) in-
troduziu o reconhecimento facial aos candidatos do Vestibular da Unicamp para aumentar confi-
abilidade do processo seletivo. A captura das imagens das faces de cada indiv́ıduo se fez através
do uso da câmera de dispositivos móveis. Para isso, tais dispositivos foram manuseados por
fiscais humanos durante a aplicação do exame que acessavam a câmera por meio de um software
terceirizado, desenvolvimento por uma empresa sócia.
Como o software sócio não atende a todos requisitos impostos pela comissão, o foco do projeto foi
desenvolver uma nova aplicação, batizada de Smart Face, para substitúı-lo permanentemente.
O Smart Face foi desenvolvido durante o todo o projeto e, atualmentem, encontra-se pronto
para uso, atendendo a todos os requisitos impostos, além de permitir atender futuros requisitos
que possam surgir, por meio da instalação de atualizações.
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1.Introdução 
 

Há mais de uma década o Vestibular da Unicamp adotou a identificação biométrica             

de seus candidatos. É um processo que traz confiabilidade e segurança para o vestibular.              

Até 2018 essa identificação se dava através da coleta da digital dos candidatos, porém a               

partir de 2019 houve uma importante mudança: a adoção da identificação facial. 

O processo de reconhecimento facial funciona da seguinte maneira: captura-se fotos           

das faces dos candidatos durante todos os dias de execução dos exames. Os dados são               

então transmitidos para um servidor particular para que sejam comparadas posteriormente.           

Para cada candidato convocado na matrícula, compara-se entre si as fotos de suas faces              

capturadas durante matrícula com as fotos obtidas na aplicação do exame nas 1a e 2a               

fases do vestibular. Dessa forma é possível identificar se o candidato aprovado é de fato o                

mesmo que realizou o exame. Em casos nos quais o sistema detecte divergência durante              

as comparações, eles serão encaminhados a fiscais humanos para que possam ser            

averiguados e tiradas as conclusões finais. 

A COMVEST (Comissão Permanente para os vestibular da Unicamp) é a uma            

comissão que produz e gerencia, além dos vestibulares da Unicamp, outros processos            

seletivos e concursos, tais como: Processo seletivo de Residência Médica do HC, Processo             

Seletivo para Vagas Remanescentes. Denotaremos todo processo seletivo, concurso e          

matrícula de convocados realizados pela COMVEST por "Processo".  

Para coletar e transmitir as imagens das faces dos candidatos em seus processos, a              

comissão atualmente faz uso de um software terceirizado, produzido por uma empresa            

sócia, que por razões ligadas a direitos autorais, aqui denotaremos apenas por "empresa             

sócia" e seu software será denotado por "software sócio". Este software, no entanto,             

apresenta grandes limitações e não está atendendo às demandas impostas pela comissão.  
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O objetivo do projeto é desenvolver uma aplicação, batizada de "Smart Face" para substituir              

o software sócio, trazendo soluções para as demandas que ainda não foram atendidas, bem              

como a quaisquer outras que possam surgir. 

Vale ressaltar que o foco do projeto é a construção da aplicação que captura e               

transmite as imagens das faces e não desenvolver ou executar algoritmo que realizará as              

comparações. 

O usuário final do Smart Face são os fiscais e coordenadores que ficarão             

responsáveis em dar andamento no processo de reconhecimento facial durante a aplicação            

dos exames. Para isso eles terão acesso direto aos recursos oferecidos dentro da             

aplicação, tais como: capturar das impressões faciais dos candidatos (isto é, da captura de              

foto de suas faces) através do uso da câmera de dispositivos físicos, confirmar presença ou               

ausência de cada candidato, anotar observações e transmitir os dados. 

2.Requisitos 
 
Atualmente o método de reconhecimento facial de candidatos é utilizado em todos            

os processos aplicados pela COMVEST e este método que consiste em 4 etapas: 

3. Coleta de impressões faciais de candidatos durante a aplicação do exame e durante             

matrícula presencial. Para o projeto em questão desenvolvido, essas impressões          

consistem de captura de fotos das faces dos candidatos. 

4. Reunião dos dados coletados em um banco de dados apropriado dentro de um             

servidor particular. 

5. Para cada candidato, comparar suas impressões faciais coletadas através do uso de            

algoritmo de aprendizado de máquina e/ou inteligência artificial. 

6. Gerar relatório de todas as inconsistências encontradas. Entende-se por         

inconsistência toda comparação de impressões faciais no qual os candidatos          
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encontrados não coincidem. O relatório será entregue a uma banca responsável que            

analisará cada caso de inconsistência e decidirá se os candidatos envolvidos nas            

mesmas deverá ser eliminado do processo seletivo ou não. 

 

O software sócio é responsável pelo cumprimento dos passos 1 e 2 do método de               

reconhecimento facial. O objetivo do projeto foi desenvolver uma nova aplicação que            

substitua o uso deste de software, trazendo soluções para tais limitações presentes no             

mesmo. Dessa forma os requisitos dessa nova aplicação consiste nos requisitos já            

levantados pela aplicação sócia somados aos requisitos necessários para solucionar suas           

limitações. 

Requisitos da aplicação sócia 
 

● Receber dados dos processos (isto é, de todos os candidatos inscritos) 

● Capturar imagens das faces dos candidatos durante a aplicação dos exames 

● Certificar que o fiscal capture as impressões de absolutamente todos os           

candidatos presentes no exame. 

● Certificar que os fiscais consigam, dentro de um intervalo de 3h30, capturar            

as impressões de todos os candidatos presentes no exame. 

● Gerar relatório de todas atividades realizadas dentro da aplicação para          

posteriormente averiguação, caso necessário. 

● Transmitir os dados a um servidor apropriado, em particular ao servidor da            

própria COMVEST. 

● Permitir instalação em dispositivos Android, visto que é o sistema presente           

nos dispositivos fornecidos pela comissão 
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Requisitos da nova aplicação 
 

● Permitir executar a captura das impressões em novos processo, sem a           

necessidade de transmitir dados dos processos finalizados anteriormente,        

certificando-se de que não haja conflitos ou perda de dados. 

● Permitir ao fiscal encontrar e alterar com agilidade o status e a foto de              

qualquer candidato dentro do processo durante a aplicação do exame. 

● Permitir que a aplicação receba atualizações para que possa atender futuras           

exigências da COMVEST. Além disso essas atualizações devem ocorrer de          

forma automatizada eliminando a sobrecarga gerada pela manutenção        

individual e manual de cada um dos dispositivos que serão usadas durante            

as aplicações dos exames. 

● Permitir cadastrar candidatos, individualmente, para casos excepcionais  

● Permitir que os dados sejam transmitidos única e exclusivamente ao servidor           

da COMVEST e não da empresa sócia, por motivos de praticidade e            

segurança. 

 
 

7.Descrição do Smart Face 
 

O software desenvolvido, batizado de "Smart Face" e é um aplicativo móvel            

desenvolvido exclusivamente para sistema Android que fará a captura das faces dos            

processos aplicados pela COMVEST, através do uso da câmera de dispositivos físicos,            

além de permitir a transmissão os dados coletados a um servidor particular da comissão. 
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O Smart Face deve ser manuseado pelos agentes dos vestibulares e concursos            

(fiscais e coordenadores) durante a aplicação do exame. Os agentes ficarão encarregados            

de inserir os dados do vestibular no aplicativo, coletar as faces dos candidatos, anotar              

observações e transmitir os dados ao servidor. Essas e outras funcionalidades serão            

fornecidas dentro do Smart Face. 

Os dados são inseridos manualmente, através da leitura de múltiplos Qr Code via             

Câmera do dispositivo físico. Cada Qr Code é uma longa cadeia de caracteres (string) que               

informa ao aplicativo a relação de todas as inscrições e suas respectivas posições de              

carteira para de uma determinada sala de aplicação de prova. Sendo assim, haverá pelo              

menos um Qr Code para cada sala. Tais Qr Codes serão gerados e disponibilizados pela               

própria COMVEST. 

Após efetuada a inserção dos dados, os agentes deverão colher dos candidatos            

presentes em prova, individualmente um a um, as fotos de suas as faces através do uso da                 

câmera do dispositivo físico. Quando necessário, será permitido inserir observações. 

Ao final do processo o agente deverá fazer a transmissão dos dados ao servidor da               

COMVEST através de uma funcionalidade existente dentro do próprio Smart Face. Se não             

houver conexão com a internet para transmitir, o caso deverá ser reportado pelos agentes              

aos seus superiores e os dados serão recuperados pela comissão apenas quando o             

dispositivo retornar a sua sede. 

8.Linguagem e Ferramental utilizados 
 
Para o desenvolvimento do Smart Face, optou-se pelo 'Expo', uma API derivada do             

React, isto é, uma popular framework do JavaScript. O Expo traz agilidade no             

desenvolvimento através de uma ferramenta denominada 'Hot Reload', que permite ao           

programador visualizar mudanças no aplicativo em tempo real, sempre que houver           
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alteração no código (não havendo a necessidade de que seja totalmente recompilado) e em              

múltiplos dispositivos simultaneamente. Além disso, todo o algoritmo é escrito na linguagem            

JavaScript, tanto para o Back como para o Front End, permitindo que o programador se               

adequar rapidamente ao projeto, já que gasta menos tempo estudando e se adequando as              

bibliotecas e ferramentas para uma única linguagem, além de facilitar a manutenção. 

Há ainda uma grande vantagem do Expo: sua documentação simplificada e objetiva,            

que pode ser visualizada em: https://docs.expo.io/. 

 

9.Estrutura e fundamentos 
 

Os vestibulares e processos seletivos da COMVEST possuem abrangência nacional,          

isto é, a aplicação do exame ocorre simultaneamente em todas regiões do país. Portanto, é               

factível que alguns dispositivos físicos destinados ao uso do Smart face terão acesso a              

internet limitado ou inexistente. Assim sendo, o aplicativo, desde o início do projeto, foi              

desenvolvido para que não necessite exclusivamente de comunicação com a rede. 

Sempre que a COMVEST realiza um novo processo ela precisa informar ao Smart             

face quais as inscrições dos candidatos cadastrados, bem como qual a distribuição dos             

mesmos entre os colégios e salas. Para que seja possível popular a aplicação com tais               

dados sem depender da web, os dados do processo são convertidos em Qr Codes únicos,               

permitindo que sejam impressos e transportados junto aos dispositivos físicos pelos fiscais.            

Como os vestibulares possuem uma quantidade de inscritos na faixa de dezenas de             

milhares, então popular esses dados manualmente seria uma tarefa muito custosa. 
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Estrutura dos Qr Codes 
 

Cada Qr Code representa uma cadeia de caracteres (string). Essa string é formada             

por uma sequência de números inteiros separados por ';' (ponto e vírgula), obrigatoriamente             

na seguinte ordem: 

<Escola X>;<Sala Y>;<Inscrição 1>;<Posição 1>;<Inscrição 2>;<Posição 2>; … ; <Inscrição n>;<Posição n>  

Note, portanto, que cada Qr Code indica uma lista de candidatos (bem como suas              

posições) que farão os exames na sala Y da escola X. A relação Qr Code e (Escola + Sala)                   

não é bijetora, pois apesar de um Qr Code possuir dados de uma única sala, há salas que                  

podem ser referenciadas por mais de 1 Qr Code. Veremos mais detalhes adiante.  

Não há restrições para o limite n de candidatos por sala, porém experimentalmente             

notou-se que para n muito grandes (em particular acima dos 90), o Qr Code se torna muito                 

denso, o que eleva demasiadamente o tempo de escaneamento. Dessa forma, o Smartface             

limita a leitura de Qr Codes que possuem no máximo 100 candidatos. 

As salas dos processos da COMVEST possuem, em média, 60 candidatos cada.            

Mas para casos nos quais existam salas cujo n > 100, qual seria a solução? R: Tais salas                  

serão dividida em múltiplos Qr Codes, da seguinte forma: 

 

Qr Code 1:  

<Escola X>;<Sala Y>;<Inscrição 1>;<Posição 1>;<Inscrição 2>;<Posição 2>; … ; <Inscrição i>;<Posição i>  

●  

●  

●  

Qr Code m: 

<Escola X>;<Sala Y>;<Inscrição i+1>;<Posição i+1>;<Inscrição i+2>;<Posição i+2>; … ; <Inscrição n>;<Posição n> 
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Perceba que um cada candidato está contido em um único Qr Code, garantindo que              

sua coleta ocorra uma única vez. 

Vejamos um exemplo: 

Imagine que a sala 9999 da escola 999 irão fazer os exames os seguintes              

candidatos: 

 Inscrição Posição em sala 

111111111 1 

22222222 2 

33333333 3 

 

Dessa forma a estrutura de seu Qr Code será: 

 

Que representa a seguinte string: "999;9999;111111111;1;22222222;2;33333333;3". 

Proteção dos dados 
Para garantir que os dados não sejam perdidos algumas medidas foram 

adotadas: 
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10. Redundância para o controle de presença: Além da coleta dentro do próprio            

aplicativo (que exige que o fiscal indique se o candidato está presente ou não), há               

em cada sala dos processos da COMVEST um fiscal denominado "fiscal de sala",             

responsável por realizar o registro das presenças entre outras atividades. 

11. Redundância das imagens capturadas: Mesmo após transmissão realizada com         

sucesso, os dados e imagens ainda permanecem nos dispositivos físicos, permitindo           

que haja uma alternativa extra para recuperá-los, caso necessário. 

Mas você, caro leitor, poderia se questionar: E se um Tablet que não realizou              

transmissão for extraviado e não retornar a sede? R: Como os os processos da              

COMVEST possuem diferentes dias realização dos exames (por exemplo, Vestibular          

Unicamp: 1ª fase realizada em 1 dia, 2ª fase realizada em 2 dias) e que em todos                 

eles as faces são capturadas, o processo não seria comprometido. Ainda haveria            

possibilidades de identificar se cada candidato presente na matrícula é de fato o             

mesmo que realizou o exame. 

12. Dispositivos reservas: A comissão disponibiliza Tablets reservas. Em situações onde          

algum dos aparelhos apresente mal comportamento ou seja danificado é possível           

substituí-lo por um reserva sem que haja necessidade de reiniciar a coleta de todos              

os candidatos. O fiscal continuaria a partir do último candidato coletado com            

sucesso. Os dados do dispositivo que apresentou falhas serão posteriormente          

recuperados assim que o aparelho retornar na sede da comissão.  

Nestas situações, os Qr Codes das salas onde ainda existam candidatos que            

faltavam ser coletados devem ser re-escaneados no dispositivo reserva.  

Note ainda que se algum dos aparelhos apresentar falhas quando parte dos            

candidatos de uma sala já tiverem sido coletados, ao tentar fechar a mesma sala no               

dispositivo reserva, o Smart face impedirá que o fiscal realize a ação, visto que              

11 



Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP 
Instituto de Computação 

 
 

indicará que há candidatos 'ainda não coletados'. O fiscal deverá marcá-los como            

ausentes e adicionar uma observação para concluir a ação. 

Tempo de coleta 
 

Em cada dispositivo físico deverão ser coletados, no máximo, 300 candidatos. O            

tempo disponível para que os fiscais realizem essa tarefa é limitado pelo tempo de mínimo               

que os candidatos devem obrigatoriamente permanecer em prova, caso contrário haveria           

possibilidades do fiscal percorrer uma posição em sala tal que indivíduo correspondente já             

não poderá ser mais coletado. Atualmente esse tempo mínimo é de 3 horas e 30 minutos.                

Caso algum candidato exija sair do exame antes de tempo, ele estará ciente que será               

automaticamente eliminado do vestibular ou processo seletivo, não havendo necessidade          

do fiscal se preocupar com tais casos, podendo inclusive, marcá-lo como ausente. 

Durante a aplicação dos últimos vestibulares a partir do uso software sócio,            

mediu-se o tempo médio que cada fiscal levou para capturar e confirmar a presença de               

cada candidato, e esse tempo foi de aproximadamente 15 segundos. Como cada fiscal ficou              

responsável por capturar e confirmar no máximo 300 candidatos, isso corresponderia a 1h e              

15 minutos para cada fiscal completar sua missão. No pior caso registrado, foram gastos 1h               

e 50 minutos, dispondo assim de uma enorme folga de tempo. 

 

6.Servidor de comparação e teste 
 

Para realizar a comparação das imagens das faces elas necessitam estar           

centralizadas em um único ponto. Dessa forma, os dados coletados na aplicação serão             

transmitidos, através da internet, para um servidor particular da COMVEST, sempre que            
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possível. Para casos nos quais os dispositivos não estejam conectados, os dados serão             

recolhidos apenas quando os aparelhos retornarem a sede da comissão. 

A fim de realizar testes, contratou-se um serviço de computação na nuvem para             

levantar um servidor para recebimento dos dados. O serviço escolhido foi o da Azure,              

plataforma disponibilizada pela Microsoft, por alguns motivos: 

● Serviço fornece quase 900 reais de créditos para novos usuários. Para os recursos a              

que será destinada, será suficiente para aproximadamente 1 ano de serviço, tempo            

mais do que suficiente para realizar o projeto, até que o servidor seja migrado para               

dentro da própria COMVEST. 

● Fornece segurança e privacidade dos dados 

● Plataforma completa e que disponibiliza todos os recursos necessários para a           

instalação de um servidor, em particular utilizando as principais Stacks do mercado,            

como por exemplo, o React, framework essa que será utilizada pelo projeto. 

 

O IP público de acesso ao servidor é 104.41.1.77. Através dele algumas            

funcionalidade foram desenvolvidas e disponibilizadas, tais como: 

❖ Baixar a primeira versão estável do aplicativo. Basta acessar o link: 

http://104.41.1.77:3000/download/smartface_v0.8.0.apk 

❖ Verificar se as fotografias das faces foram transmitidas com sucesso. Para isso é 

necessário acessar o link com a seguinte estrutura: 

http://104.41.1.77:3000/images/XXX_YYY.png, onde XXX representa o ID do 

processo e YYY a inscrição do candidato. Note que toda inscrição é única para cada 

processo. 
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7.Modelos de testes: simulação de vestibular 
 

A fim de testar o funcionamento do Smart Face em sua totalidade, faremos uma              

simulação da aplicação de um dia de vestibular fictício dentro do aplicativo. O vestibular em               

questão será chamado de 'Vestibular dos Avengers', ou simplificadamente, 'VA'. 

 

Dados sobre o 'Vestibular dos Avengers': 
 

Total de participantes inscritos: 18 

Quantidade de cidades onde este vestibular será aplicado: 1 (a própria cidade            

de Campinas) 

Escolas onde haverá a execução da prova: 1 (digamos que a prova será aplicada              

apenas no Ciclo Básico 2, dentro da UNICAMP) 

Números de salas usadas para execução da prova: 3 (digamos que as salas             

PB10, PB11, PB12 dentro do Ciclo Básico 2 foram reservadas para o VA) 

 

 

 

 

 

 

14 



Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP 
Instituto de Computação 

 
 

Informações sobre os inscritos do VA: 

Nome do 
candidato 

Inscrição do 
candidato 

Escola Sala Posição 

Robert Downey Jr. 532685044 1 1 1 

Chris Hemsworth 935224147 1 1 2 

Mark Ruffalo 862779399 1 1 3 

Chris Evans 434171637 1 1 4 

Jeremy Renner 608544853 1 1 5 

Scarlett Johansson 746749203 1 1 6 

Brie Larson 194025935 1 2 1 

Paul Rudd 536409978 1 2 2 

Don Cheadle 574025820 1 2 3 

Karen Gillan 190405022 1 2 4 

Josh Brolin 301354555 1 2 5 

Gwyneth Paltrow 829792182 1 2 6 

Benedict Cumberbatch 252839003 1 3 1 

Tessa Thompson 428913963 1 3 2 

Danai Gurira 605432888 1 3 3 

Chris Pratt 443472174 1 3 4 

Elizabeth Olsen 719835690 1 3 5 

Tom Hiddleston 599544732 1 3 6 

 

Algumas considerações: 

1. Note que a combinação Escola + Sala + Posição define exatamente qual o local              

reservado para o candidato fazer sua própria prova.  

2. As inscrições são geradas arbitrariamente. Em uma cenário real tais inscrições são            

geradas e fornecidas pela própria COMVEST. 
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3. Como a quantidade de inscritos para o VA é pequena, um único dispositivo bastaria              

para fazer a coleta de todos os candidatos. Em um cenário no qual haja muitos               

inscritos, é indicado usar um dispositivo para cada, no máximo, 300 candidatos. 

Modelos de testes 
Trataremos cada sala de aplicação do exame do VA como o modelo de teste único e                

individual. 

Ao inicializar o Smart Face pela primeira vez, forneça todas as permissões pedidas.             

Estas permissões permitem que o aplicativo acesse a câmera e armazenamento do            

dispositivo. São fundamentais para garantir o funcionamento adequado da aplicação. 

Modelo de teste 1: sala com todos candidatos presentes 

Selecione "Iniciar". Note que o Smart Face precisa ser populado com os dados             

sobre as salas do VA. Para isso selecione "Abrir Sala" e leia através da câmera do                

dispositivo o 'Qr Code Sala 1' contido no Apêndice. Em um cenário real indica-se que o                

fiscal inicialize e a popule o aplicativo antes do início do exame para ganhar tempo. 

Prossiga com a captura das fotos das faces dos candidatos da sala 1. Para capturar               

a face de um candidato selecione 'Coletar Candidato' e, em seguida, insira sua inscrição.              

Entenda-se por coletar o ato de inserir no sistema informações sobre um determinado             

candidato, podendo ele estar este presente ao exame ou não.  

Note que é possível ler código de barras do inscrito ao invés de digitá-lo, permitindo               

maior agilidade na coleta. Marque-o como presente, capture uma fotografia de rosto e             

confirme. Os códigos de barras e imagens de cada candidato podem ser encontrados no              

Apêndice (OBS.: dado que os códigos estão muito próximos uns aos outros no apêndice,              

pode haver dificuldades para escaneá-los). Prossiga com a captura de TODAS as faces da              
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Sala 1. A seguir vá ao menu e selecione 'Fechar Sala'. Escolha 'Sala 1' e confirme. Por fim,                  

selecione "Encerrar". 

A figura 1 a seguir representa a sequência de etapas necessárias para executar o              

modelo de teste 1, em notação UML (Unified Modeling Language). 

Figura 1: representação UML para Modelo de Teste 1 
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Modelo de teste 2: sala com candidatos ausentes 

Selecione "Iniciar" e a seguir "Abrir Sala". Leia através da câmera do dispositivo o              

'Qr Code Sala 2' contido no Apêndice. 

Colete cada um candidatos da sala 2. Para isso selecione "Coletar candidato", leia             

seu código de barras ou insira-o manualmente. Se ele estiver presente capture uma             

fotografia de sua face e confirme. Caso contrário marque-o como ausente e confirme. 

A seguir vá ao menu e selecione 'Fechar Sala'. Escolha 'Sala 2' e confirme. Por fim,                

selecione "Encerrar". 

A figura 2, abaixo, representa a sequência de etapas necessárias para executar o             

modelo de teste 2, em notação UML. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: 

representação 

UML para 

Modelo de 

Teste 2 
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Modelo de teste 3: sala com candidato temporariamente ausente 

Selecione "Iniciar" e a seguir "Abrir Sala". Leia através da câmera do dispositivo o              

'Qr Code Sala 3' contido no Apêndice. 

Imagine que durante o seu percurso de coleta da sala 3 o candidato cuja inscrição é                

428913963 não estava presente pois tenha se retirado para ir ao banheiro. Dessa forma              

pule-o, percorra os demais candidatos e volte a coletá-lo ao final.  

A figura 3, abaixo, representa a sequência de etapas necessárias para executar o             

modelo de teste 3, em notação UML. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: 

representação 
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Mas você, caro leitor, poderia se questionar: e se o fiscal por algum motivo (como               

por exemplo, estar distraído coletando os demais) não notou que o candidato            

temporariamente ausente retornou rapidamente e não consegue se lembrar o nome ou a             

inscrição do mesmo? Como obrigatoriamente todos devem ser coletados, como prosseguir           

nesta situação?  

Entenda que percorrer todos os candidatos da sala novamente não é uma opção             

válida. Deseja-se evitar perturbações ao máximo. Existem algumas soluções simples para           

este caso, entre elas: 

1. Feche a sala 3. O aplicativo impedirá a ação e exibirá ao fiscal uma lista com todos                 

candidatos ainda não coletados desta sala. Toque na inscrição e prossiga com a             

coleta.  

2. Vá na aba Relatório e toque em 'Procurar Candidatos'. Note que é possível fazer a               

busca através de diferentes parâmetros. Faça uma busca pela Sala '3' combinada            

com situação 'Não coletado'. Toque na inscrição e prossiga com a coleta.  

Finalmente, feche a sala 3 e selecione "Encerrar". 

 

Transmitindo dados coletados 

 

Para transmitir os dados coletados selecione 'Transmitir Dados' em '+Mais'. Indique           

o processo e confirme. Se existir conexão com a internet, o dispositivo enviará os dados ao                

servidor de comparações (em particular, ao servidor da COMVEST) e exibirá ao usuário o              

percentual de dados transmitidos em tempo real. 

Note ainda que cada processo só pode ser transmitido com sucesso uma única vez. 
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8.Comparação Smart Face x Software Sócio 

Requisitos \ Software Sócio Smartface 

Recebe os dados dos processos 
(Via Qr Code) 

Sim Sim 

Captura as imagens das faces dos 
candidatos  

Sim Sim 

Permite cadastrar observações Sim Sim 

Certifica se que o fiscal capture as 
impressões de absolutamente 
todos os candidatos presentes no 
exame. 

Sim Sim 
 

Fiscal consegue coletar até 300 
candidatos dentro de 3h30 de 
aplicação 

Sim Sim 

Gera relatório de todas atividades 
realizadas no aplicativo 

Sim Sim 

Gera relatório do estado final do 
processo no banco de dados 

Não Sim 

Transmissão dos dados Sim Sim 

Transmissão para servidor 
específico 

Não Sim 

Pode ser instalado e utilizado em 
sistema Android 

Sim Sim 

Permite iniciar novos processos 
antes que o anterior seja 
transmitido 

Não (Conflito) Sim 

Permite ao fiscal alterar dados de 
um candidato já coletado 

Sim Sim 

Permitir procurar por determinado 
candidato dentro da aplicação 

Não Sim 

Pode receber atualizações 
automáticas 

Não Sim 

Permite inserir dados 
excepcionais (isto é, que não 
estavam previstos nos Qr Codes) 

Não Sim 

Abre diretamente o aplicativo ao 
tocar no botão 'Home' 

Sim Não 
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9.Implementações futuras 
 

O Smart face, em sua versão final, está pronto para ser utilizado no processo de               

reconhecimento facial aplicado pela COMVEST. No entanto, ainda há muitos recursos que            

futuramente poderão ser aprimorados ou introduzidos na aplicação, entre eles: 

● Permitir redundância off-line de dados entre dispositivos dentro de um mesmo           

colégio, como por exemplo, através do uso do bluetooth. Este recurso permitia que             

todo dado contido em um dispositivo danificado ou extraviado fosse recuperado. 

● Obter, quando possível, dados sobre os processos através da internet, evitando a            

necessidade da leitura dos Qr Codes. Este recurso tornaria o uso da aplicação ainda              

mais dinâmico e prático. 

● Cadastrar fiscais que usarão o aplicativo. Através desse recurso seria possível saber            

não somente quais atividades foram realizadas, mas também quem as executou,           

para possíveis averiguações. 

● Possibilidade de cadastramento de senha para acessar determinados recursos da          

aplicação. Este recurso permitiria ao coordenador de cada colégio limitar o acesso            

de recursos aos fiscais, quando desejado. 

● Permitir ao fiscal cadastrar críticas e sugestões para que sejam repassadas           

diretamente para a equipe de desenvolvimento da COMVEST. 

● Impedir que usuário consiga sair do Smart face, mediante uso de senha. Este             

recurso manteria o dispositivo bloqueado apenas para realização das tarefas a que            

ele foi destinado a fazer. 
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10. Conclusões 
Ao longo do projeto foi possível entender o desafio que é desenvolver uma aplicação              

mobile em sua totalidade. A escolha do Expo e todo ferramental trazido pela framework              

React e sua API's otimizaram muito o tempo de produção, tendo em vista que todo o                

desenvolvimento se faz a partir do uso de uma única linguagem de programação: o Java               

Script. Dessa forma o programador consegue se adequar rapidamente às principais           

bibliotecas e funções.  

Outro ponto importante em relação às frameworks e API's é a quantidade de             

soluções já disponíveis e as abstrações que elas trazem. Elas permitem por exemplo,             

acessar os recursos (câmera, armazenamento, gps, microfone etc) dos dispositivos físicos           

com apenas poucas chamadas de funções e linhas de código. Além disso fornecem             

algoritmos prontos, como detecção de faces, sem exigir do desenvolvedor conhecimentos a            

respeito de outras áreas da computação, como aprendizado de máquina. 

O desenvolvimento do projeto trouxe ainda muitos outros desafios secundários (mas           

não menos importantes) e que precisaram ser estudados e solucionados para que se             

obtivesse a solução desejada. Alguns desses desafios foram: entender a estrutura e            

funcionamento dos Qr Codes; entender a estrutura e funcionamento dos códigos de barras;             

encontrar soluções de como abrir um servidor na nuvem; como instalar aplicativos fora e              

dentro da lojas virtuais; entre outros. 

O Smart face é uma aplicação que mostrou-se muito flexível, pois apesar de ter o               

foco nos vestibular e processos seletivos da COMVEST, poderia facilmente ser adaptado            

para ser utilizado por outros vestibulares e concursos, tanto públicos como privados, desde             

que tivesse todo o suporte e consentimento da comissão. Além disso, o projeto traz a               

oportunidade de desenvolvimento de muito outros projetos, como por exemplo, o reuso das             
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imagens das faces capturadas para montagem dos carteirinhas estudantis, eliminação da           

coleta das assinaturas dos candidatos em papel, entre outros. 

O projeto apesar de finalizado e pronto para uso ainda possui grande margem de              

crescimento, podendo ser evoluído para solucionar novas demandas e melhorar a           

experiência de uso dos seus usuários. 

 

 

11. Apêndice 
 

 
Qr Code Sala 1 Qr Code Sala 2 

 
 

 
Qr Code Sala 3 
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Candidatos alocados na Sala 1: 
 

Nome: Robert Downey Jr. 
Inscrição: 

 
 

 

Nome: Chris Hemsworth 
Inscrição:  

 
 

 

Nome: Mark Ruffalo 
Inscrição: 

 
 

 

Nome: Chris Evans 
Inscrição:  

 

 

Nome: Jeremy Renner 
Inscrição: 

 

 

Nome: Scarlett Johansson 
Inscrição: 
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Candidatos alocados na Sala 2: 
 

Nome: Brie Larson 
Inscrição: 

 
 

 

Nome: Paul Rudd 
Inscrição:  

 
 

 

Nome: Don Cheadle 
Inscrição: 

 
 

 

Nome: Karen Gillan 
Inscrição:  

 
 
 
 
 
 

CANDIDATO 
AUSENTE 

 

Nome: Josh Brolin 
Inscrição: 

 
 
 

 
 
 

CANDIDATO 
AUSENTE 

 

Nome: Gwyneth Paltrow 
Inscrição: 
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Candidatos alocados na Sala 3: 
 

Nome: Benedict Cumberbatch 
Inscrição: 

 
 

 

Nome: Tessa Thompson 
Inscrição:  

 
 

 

Nome: Danai Gurira 
Inscrição: 

 
 
 
 
 
 

CANDIDATO 
AUSENTE 

 
 
 

 

Nome: Chris Pratt 
Inscrição:  

 
 

 

Nome: Elizabeth Olsen 
Inscrição: 

 
 

 

Nome: Tom Hiddleston 
Inscrição: 

 
 

 
 

 
 
 

CANDIDATO 
AUSENTE 
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Direitos autorais: 

O Smart face lidará com dados muito sensíveis durante a sua utilização, como por              

exemplo, dados cadastrais de dezenas de milhares de inscritos nos vestibulares da            

Unicamp. Dessa forma, para manter a integridade e segurança do dados, os códigos e              

algoritmos utilizados na implementação do projeto não foram citadas neste projeto. 

Além disso, o projeto será entregue a equipe de Informática da COMVEST, a qual              

ficará responsável pela sua manutenção e ampliação, caso se faça necessário. Caberá            

ainda a comissão, adquirir direitos de patente sobre o Smart face, para que possa              

protegê-lo contra possíveis cópias e falsificações, podendo estar facultativo o interesse em            

distribuí-lo ou comercializá-lo. 

 

12. Referências Bibliográficas 
 

● Carli, Spencer. How to upload images in React Native App. Acesso em 

https://heartbeat.fritz.ai/how-to-upload-images-in-a-react-native-app-4cca03ded855. 

Última data de acesso: 11/06/2020 

● Microsoft Azure Documentation - Build and Deploy Node.js web application using 

Express on an Azure Cloud Services. Acesso em: 

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/cloud-services/cloud-services-nodejs-develop

-deploy-express-app. Última data de acesso: 25/06/2020 
● Pagin, Shaun. QR Codes: What Are They And How Do They Work? Acesso em: 

https://www.fastprint.co.uk/blog/quick-response-codes-what-are-they-and-how-do-the

y-work.html#:~:text=Basically%2C%20a%20QR%20code%20works,a%20barcode%

28 



Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP 
Instituto de Computação 

 
 

20at%20the%20supermarket.&text=Every%20QR%20code%20consists%20of,be%2

0easily%20understand%20by%20humans. Última data de acesso: 22/05/2020 

● Introduction to Expo. Acesso em: https://docs.expo.io/. Última data de acesso: 

05/08/2020 

● Expo SDK Documentation - Camera. Acesso em: 

https://docs.expo.io/versions/v38.0.0/sdk/camera/. Última data de acesso: 

05/08/2020 

● Expo SDK Documentation - Permissions. Acesso em: 

https://docs.expo.io/versions/v38.0.0/sdk/permissions/. Última data de acesso: 

05/08/2020 

● Expo SDK Documentation - Sqlite. Acesso em: 

https://docs.expo.io/versions/v38.0.0/sdk/sqlite/. Última data de acesso: 05/08/2020 

● Expo SDK Documentation - Updates. Acesso em: 

https://docs.expo.io/versions/latest/sdk/updates/. Acesso em: 05/08/2020 

● Expo SDK Documentation - Filesystem. Acesso em: 

https://docs.expo.io/versions/latest/sdk/filesystem/. Acesso em: 05/08/2020 

● Expo Assorted Guides Documentation - Route & Navigation. Acesso em: 

https://docs.expo.io/guides/routing-and-navigation/. Última data de acesso: 

05/08/2020 

● Expo Documentation - Distributing Your App. Acesso em: 

https://docs.expo.io/guides/routing-and-navigation/. Última data de acesso: 

05/08/2020 

 

29 


