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O gerenciamento de uma academia é de suma importância para seu bom 

funcionamento e sua organização, portanto, deve ser abordado de uma forma 

que torne esse processo mais fácil e rápido, além de seguro e consistente. O 

foco do Hensei são academias de artes marciais, que possuem muitas 

particularidades comparadas com uma academia normal de musculação. Além 

de horários específicos para as aulas, temos a questão de graduações de cada 

arte marcial. Este trabalho aborda como foi automatizado e simplificado o 

gerenciamento de uma academia de Kung Fu, na qual também se praticam 

outras artes marciais. O objetivo é facilitar a manipulação e visualização de 

alunos em suas aulas, dias de treino, graduações e aulas com seus 

professores. A ideia do Hensei é servir como um complemento do site atual da 

academia, que já possui algumas funções que não foram abordadas neste 

trabalho, e não para substituir completamente o sistema que é utilizado 

atualmente por eles. 
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Managing an academy is of utter importance for its well running and 

organization, so it should be approached in a way that makes it easier and 

faster, as well as safe and consistent. The focus of the Hensei are martial arts 

academies, which have many particularities compared to a normal bodybuilding 

academy. In addition to specific times for classes, we have the variation of 

graduations of each martial art. This work deals with the automation and 

simplification of the management of a Kung Fu academy, in which other martial 

arts are also practiced, where the goal is to facilitate the manipulation and 

visualization of students in their classes, training days, graduations and classes 

with their teachers. The idea of Hensei is to serve as a complement to the 

current site of the academy, which already has some functions that were not 

covered in this work, and not to completely replace the system that is currently 

used by them. 
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