
A educação, no contexto escolar vem se transformando significativamente no 
últimos anos, essas mudanças podem surgir a partir das novas necessidades 
refletidas pela sociedade contemporânea. A Educação a Distância (EaD) é o novo 
paradigma da educação que lida com novos processos, necessidades e 
competência, consequentemente oferecem grandes desafios. Geralmente as 
instituições de ensino utilizam ambientes distintos para a execução de seus cursos 
na modalidade EaD (Ambientes Virtuais de Aprendizagem – AVA e Sistemas para 
Gestão Escolar - SGE). Muitas vezes informações repetidas são cadastradas 
manualmente nos diferentes sistemas, esse processo, além do esforço repetitivo 
pode causar transtornos como, informações incoerentes do mesmo dado ou até 
mesmo a falta delas.Em vista disso, esse artigo teve como objetivo explanar as 
melhorias, otimizações e inovações implantadas no processo de integração 
automática entre a plataforma Moodle e o sistema TOTVS Educacional da instituição 
SENAI CIMATEC, bem como apresentar os resultados obtidos com a implantação 
da integração entre os sistema supracitados. Sendo assim, implementou-se a 
integração entre os sistemas citados,  através de Web Service e instruções SQL 
para manipulação de dados por meio de trigger e procedure. Os resultados obtidos 
apontam que a integração implementada nesta pesquisa atendeu as expectativas, 
tornando a sincronização das informações entre o AV@S e TOTVS automática, 
eficiente, e permitiu a redução do esforço repetitivo empregado anteriormente para 
alimentar os diferentes ambientes.
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Education in the school context has been significantly transformed in recent years, 
these changes may arise from new requirements reflected by contemporary society. 
The Distance Learning (DL) is the new paradigm of education that deals with new 
processes, needs and competence, thus offering major challenges. Generally 
educational institutions use different environments for running their courses in 
distance education mode (Virtual Learning Environment - AVA and Systems for 
School Management - SGE). Often repeated information are registered manually in 



the different systems, this process, in addition to repetitive stress can cause 
disorders such as, inconsistent information from the same data or even lack thereof. 

As a result, this article aims to explain the improvements, optimizations and 
innovations implemented in the automatic integration between Moodle and 
Educational TOTVS system of SENAI CIMATEC institution and present the results 
obtained with the implementation of the integration of the system above. So it 
implemented the integration between the mentioned systems through Web Service 
and SQL statements for data manipulation through trigger and procedure. The results 
suggest that integration implemented in this research met the expectations, making 
the synchronization of information between the AV @ S and TOTVS automatic, 
efficient, and allowed the reduction of repetitive strain previously employed to feed 
the different environments. 

Keywords: distance education; system integration; moodle; SGE 

online



software
Learning Management System

Web service



Web Service Client

Web service
Web service

Web Service Client plugin



Figura1 - Antigo fluxo do processo EaD. Fonte: Autores.
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Figura 2 - Atual fluxo de processo EaD. Fonte: Autores 
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