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Resumo do trabalho:

Conhecido nos ambientes de competição de Informática, o BOCA Online Contest

Administrator (ou BOCA) é uma aplicação brasileira que possibilita o gerenciamento

de competições de programação. Nelas, as equipes participantes submetem suas

soluções em diferentes linguagens de programação para avaliação. Os programas

criados são avaliados pelo sistema de correção automática da plataforma e são

atribuídos pontos às equipes cujos programas passam pelas baterias de teste. O

BOCA também passou a ser usado por professores do Departamento de Informática



da UFES para aplicação de provas e exercícios na disciplina Programação Básica

dos cursos de Ciência e Engenharia da Computação.

No contexto da universidade, os professores podem criar problemas voltados às

disciplinas que lecionam e acompanhar o desenvolvimento dos alunos por meio do

sistema de pontuação. Os alunos recebem feedback instantâneo de suas respostas,

e os professores podem oferecer uma grande variedade de exercícios sem gerar

demanda extra para correções. Além disso, como os estudantes podem visualizar o

progresso de todos os colegas de classe, cria-se um ambiente competitivo e

estimula-se a participação da turma.

Apesar desses benefícios, o BOCA possui suporte a linguagens interativas

tradicionais (C, C++, JAVA e Python) e estender seu funcionamento a outras

linguagens é um processo complexo. Portanto, este trabalho apresenta formas de

customizá-lo para aumentar suas possibilidades de aplicação e, dessa forma, que

mais professores e alunos possam fazer uso de um método mais dinâmico e

interativo para auxiliar o aprendizado e a prática de programação. Para guiar o

desenvolvimento deste trabalho, usamos exemplos da disciplina Banco de Dados,

cuja linguagem usada no curso, SQL, não possui suporte na versão original do

sistema.
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