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Introdução

Diante de poucas opções de sistemas de

bibliotecas disponíveis no mercado, quase

todas pagas, se faz necessário fomentar o

desenvolvimento de programas gratuitos de

catalogação de pequenos acervos

bibliográficos.

O sistema utiliza a maioria das funções

aprendidas no curso de TADS até o momento.

Optou-se por fazer um arranjo de matrizes de

modo a simular um banco de dados para

armazenar as informações enquanto o sistema

está em funcionamento.

No menu administrador, é possível fazer o

cadastro de usuários e livros, e no menu

usuário, é possível realizar buscas e gerar

listas dos itens cadastrados.

Será gerado um código interno para cada

item cadastrado, que poderá ser usado em

etiquetas para a organização dos livros no

espaço físico. O resultado será sempre

apresentado nos padrões de referências

bibliográficas da ABNT (Associação Brasileira

de Normas Técnicas).

Conclusão

O programa supre as necessidades de

um pequeno acervo bibliográfico, permitindo

o registro de livros e a organização em

espaço físico.

As informações cadastradas são

mantidas enquanto o programa se mantém

em execução, essa barreira será superada

ao incluir um banco de dados ao projeto.

Buscando melhor desempenho, se faz

necessário a implementação do projeto em

uma linguagem mais robusta.
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Resultados preliminares

Objetivo
Criar um Programa gratuito de

administração de acervos bibliográficos que

possa ser implementado em pequenas

bibliotecas, auxiliando na organização e

catalogação de livros.

Materiais e Métodos

Para desenvolver o fluxograma do projeto

foi utilizado a ferramenta Visio, da Microsoft,

que facilita o ajuste e reajuste dos elementos

gráficos.

O código do programa em questão foi

desenvolvido em português estruturado utili-

zando o programa VisualG, que apesar de

algumas limitações relacionadas ao armaze-

namento de dados e funções específicas,

consegue mostrar de maneira mais didática o

funcionamento de um sistema, e foi iniciada a

implementação em linguagem C, utilizando a

IDE Code::Blocks.

Figura 1:   Fluxograma de funcionamento do sistema.

Figura 3:  Dados de saída.Figura 2:  Trecho do código em Portugol.


