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RESUMO 

As informações escritas em papel são fáceis de rasgar, perder e sujar. Listas de 

presentes, listas de convidados, listas de itens e relatórios podem demandar tempo 

de um administrador de eventos, pois este precisará contabilizar manualmente cada 

item ou cada pessoa da lista. Além de não ter nenhuma flexibilidade ou controle, 

caso queira que os convidados escolham itens para levar em algum evento, tais 

recursos manuscritos demandam tempo que poderia ser utilizado em outras 

atividades. Este trabalho visa propor a construção de um sistema de baixo custo que 

terá a finalidade de auxiliar pessoas na elaboração de pequenos eventos. Serão 

apresentadas comparações de alguns softwares disponíveis no mercado que 

possuem propósitos semelhantes e, também, uma análise dos pontos positivos e 

negativos entre os softwares existentes e o proposto. O trabalho conterá não só a 

descrição e apresentação das funcionalidades do novo sistema proposto, mas 

também uma modelagem básica de todo o sistema, seu banco de dados e uma 

descrição dos recursos utilizados para a construção do mesmo.  

 

Palavras-chaves: gerenciador de eventos; engenharia de software; 

desenvolvimento de sistemas; análise de sistemas; banco de dados. 
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1 INTRODUÇÃO 

 Desde os primórdios da civilização, os seres humanos sempre recorreram 

a festas, eventos, reuniões, etc. Nos tempos antigos, os quais não havia energia 

elétrica, toda organização ou registro das informações era feito através de escritos. 

É notório que a humanidade evoluiu ao longo da história. O desenvolvimento da 

tecnologia possibilita facilidade em realizar tarefas complexas e desgastantes que, 

outrora, gerações passadas tiveram dificuldades. 

 Atualmente, mesmo com toda a tecnologia e inovação presente, existem 

pessoas que possuem dificuldade em realizar certas tarefas relacionadas à eventos. 

Ao organizar um casamento, por exemplo, muitas pessoas necessitam de certos 

produtos para casa, e outros produtos não. Por este motivo recorrem a listas de 

presentes que são entregues a cada convidado para os mesmos escolherem algum 

item para dar de presente. Outro exemplo seria uma festa de aniversário: caso se 

queira ter conhecimento do número de convidados que possivelmente irá a algum 

aniversário é possível ligar para cada um destes e conseguir tal informação. 

Levando em consideração o que a computação proporciona para a humanidade nos 

dias atuais, ambos os exemplos demandariam tempo e um desgaste físico grande e 

isso pode ser evitado. 

1.1 MOTIVAÇÃO 

A motivação para a construção desse trabalho é não só a extinção das 

listas de papel que comumente, no Brasil, a maioria das pessoas utilizam quando 

querem realizar um evento (o qual as pessoas têm como opção levar algum item), 

mas também proporcionar ao administrador (organizador ou dono) do evento um 

pouco mais de comodidade e uma melhor aproximação da realidade através da 

contabilização de pessoas. 
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1.2 OBJETIVO 

 Este trabalho objetiva a criação de uma aplicação simples que visa a 

proporcionar um pouco mais de conforto e organização às pessoas que pretendem 

organizar eventos genéricos que não sejam muito complexos.  Um sistema gratuito 

que fará uso de um banco de dados, também gratuito, para melhor gerenciar e 

guardar os dados do evento e dos convidados que serão cadastrados no mesmo. 

 A proposta de um sistema de computação que proporciona a extinção das 

listas de presentes em papel, contabilização do número de convidados confirmados 

para um evento e criação de uma lista com vários itens para serem doados por um 

convidado é uma ótima opção para os dias atuais. Ambos os atores (convidado e 

dono do evento) não precisariam sair de casa para realizar nada. Apenas para ir ao 

evento, é claro. 

1.3 METODOLOGIA 

Este trabalho utilizará uma pesquisa explicativa e comparativa, a fim de 

identificar os pontos negativos das aplicações disponíveis no mercado e propor uma 

aplicação que solucione tais pontos de forma simples e gratuita. 

 A metodologia utilizada neste trabalho consiste na identificação do 

problema a ser revolvido, comparação com os softwares já existentes, análise de 

requisitos e modelagem de dados. Após a análise foi gerada uma documentação 

que permitiu escrever o código do programa baseada em uma linguagem de 

programação gratuita, juntamente com um banco de dados também gratuito. 

1.4 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 Abaixo será exposta a organização dos capítulos a partir desta seção: 
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• O próximo CAPÍTULO expõe alguns trabalhos relacionados. Apresenta 

uma análise de softwares disponíveis no mercado e compara tais 

aplicações com a aplicação proposta neste trabalho. 

• O CAPÍTULO 3 e o CAPÍTULO 4 consistem na exposição da 

documentação de software que auxiliará a criação da aplicação. Serão 

apresentadas análises de requisitos, diagramas e a descrição das 

pessoas que utilizarão o sistema e suas funcionalidades. 

• O CAPÍTULO 5 consiste na descrição de como o sistema será 

construído e também apresenta uma modelagem de dados que será 

necessária para a construção do banco de dados da aplicação. 

• O CAPÍTULO 6 consiste na apresentação da implementação e das 

funcionalidades da aplicação. Será criado um cenário fictício para 

melhor apresentação e compreensão do que será explanado. 

• O CAPÍTULO 7 consiste na conclusão e trabalhos futuros. 
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2 TRABALHOS RELACIONADOS 

 Neste tópico será apresentada uma breve análise de alguns softwares 

disponíveis na Web que possuem algumas funcionalidades semelhantes às 

apresentadas na proposta deste trabalho, além de uma comparação entre as 

aplicações e a proposta. 

2.1 ANÁLISE DE SOFTWARES DISPONÍVEIS NO MERCADO 

 Os Sistemas de Informação (SI) é um conjunto de componentes inter-

relacionados que coletam dados no ambiente em que operam, são utilizados em 

organizações para planejamento, monitoração, comunicação e controle das suas 

atividades, por meio da manipulação e guarda de informações [7, p.4].  

Atualmente os sistemas de informação disponíveis para manipulação das 

informações relacionadas a ideia deste trabalho, em sua grande maioria, visam ao 

lucro de alguma forma. Este interesse financeiro leva as empresas desenvolvedoras 

de software a criarem aplicações voltadas a grandes eventos e empresas.   

As seções presentes no restante deste capítulo apresentam ferramentas 

disponíveis no mercado que possuem uma proposta aproximada do que a atual 

abordagem sugere. Tais ferramentas e a aplicação proposta neste trabalho serão 

objetos de comparação a partir daqui. 

2.1.1 QUERO DE CASAMENTO 

 O Quero de Casamento1 é uma plataforma web (também disponível para 

smartphones através de aplicativo para a plataforma Android2 e iOS3) que possui 

                                            

1  Quero de Casamento, site: https://www.querodecasamento.com.br/ 

2  Sistema operacional baseado no núcleo Linux, site: https://www.android.com/ 

https://www.querodecasamento.com.br/
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algumas características, tais como: lista de presentes, lista de convidados, opção 

para realizar a confirmação de presença no evento, exibição de informações do 

evento (endereço e dia) e informar um número de pessoas que irão ao evento. 

Todavia, a plataforma foi pensada somente para eventos de casamento. Ela permite 

ao convidado escolher algum presente, em uma lista de presentes, e efetuar 

pagamentos online. 

 A plataforma permite que todas as suas funcionalidades sejam utilizadas 

de forma gratuita, porém os presentes (que serão dados por convidados) 

transformam-se em créditos para serem trocados por outros produtos do site. 

Tal aplicação não serve para gerenciar eventos de pequeno porte, nem 

outros tipos de eventos, pois todo o contexto do site é baseado em um contexto de 

casamento. Outro ponto negativo é que o convidado só pode dar um presente se 

pagar com seu cartão de crédito. Também não há um relatório gerado pelo sistema 

com relação ao número total de pessoas que estariam confirmadas para o evento. 

Para solucionar tais pontos negativos a aplicação proposta neste trabalho 

permitirá utilizar um tema “neutro”, ou seja, que seja utilizado em qualquer contexto 

de eventos. Será totalmente gratuita. O usuário não somente poderá identificar-se 

(através de um número de telefone), mas também poderá criar uma lista de 

presentes e gerar relatórios sem qualquer custo. 

A plataforma Quero de casamento é bastante útil para o fim a que se 

destina. Permite retornar os créditos (provenientes do pagamento dos produtos 

pelos convidados) aos noivos e dá flexibilidade a estes comprarem o que quiserem 

depois. Mesmo com algumas funcionalidades citadas acima não conseguimos 

utilizar a plataforma para outros eventos. O sistema não nos permite liberdade no 

gerenciamento de itens e convidados.   

                                                                                                                                        

3  Sistema operacional móvel da Apple Inc., Site: https://www.apple.com/ 
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2.1.2 SYMPLA 

O Sympla4 é uma plataforma web (disponível também para smartphones 

através de aplicativo para a plataforma Android e iOS) que permite a venda e gestão 

de ingressos e inscrições em eventos. A plataforma permite a criação de um evento 

através da web, podendo retornar ao produtor do evento relatórios em tempo real de 

ingressos vendidos.  

O usuário pode ter acesso a várias funcionalidades de criação de 

formulários e venda de ingressos. O programa disponibiliza seus recursos 

gratuitamente. Se o evento a ser realizado for gratuito o usuário não terá nenhum 

custo ao realizar seu evento, porém se for pago (através da venda de ingressos) a 

plataforma cobra uma taxa de 10% por cada ingresso vendido. O pagamento é feito 

on-line.  

Para eventos mais complexos a empresa oferece uma versão da 

aplicação mais elaborada através de recursos mais robustos, todavia é cobrada uma 

taxa.  

 A ferramenta é bastante versátil e útil, pois nos permite:  

i. Adição de diversas informações do evento (endereço completo, por 

exemplo); 

ii. Mapa do local e descrição do evento; 

iii. Criação personalizada de temas; 

iv. Verificação de ingressos através de check-in usando um código único 

para cada ingresso (que pode ser verificado por código QR ou Barras). 

Contudo, a plataforma não permite que um usuário, uma vez comprado o 

ingresso, cancele o mesmo.  A única forma de saber quais pessoas realmente 

comparecerão ao evento é através da aquisição destes ingressos.  

Considerando um evento simples, o qual os ingressos vendidos serão 

gratuitos, um usuário pode adquirir um ingresso e resolver não ir ao evento. A única 

forma de informar ao administrador do evento que o convidado não irá comparecer 

                                            

4 Sympla, site: https://www.sympla.com.br/ 

https://www.sympla.com.br/
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será através do envio de um e-mail ao administrador (a própria plataforma 

disponibiliza um recurso para envio de um e-mail ao administrador do evento). 

Mesmo tendo diversos recursos interessantes e atraentes para os 

usuários e administradores, a plataforma não propicia flexibilidade no gerenciamento 

de convidados nem um poder de criação e gerenciamento de uma lista de presentes 

(ou itens) para os convidados levarem ao evento. 

A solução destes pontos negativos será solucionada na aplicação 

proposta neste trabalho através da implementação de uma interface simples que 

possibilitará cancelar a participação de um convidado no evento. Será permitido ao 

administrador gerenciar os convidados (operações como exibir e excluir cadastros), 

gerar relatório de contabilização dos convidados e a criação de diversos itens que 

poderão compor a lista de presentes. 

2.1.3 123FORMBUILDER5 

Permite a criação de formulários através de uma ferramenta no próprio 

website. A ferramenta possui diversas opções para criar diferentes campos de 

formulários, áreas de inserção de texto, imagens, mapas, entre outras opções. 

O uso de formulários para gerenciar um evento simples pode ser uma boa 

ideia. O problema seria: uma vez preenchido o formulário com as informações do 

evento (presentes, acompanhantes, etc.) e enviadas para o servidor, subentende-se 

que o convidado já está confirmado para o evento. Muitos convidados poderiam 

desistir da ideia de ir ao compromisso. Isso não demonstraria ao dono do evento 

uma informação tão exata da realidade. Outro problema seria com relação ao 

gerenciamento dos presentes: em um evento o qual existe uma quantidade limitada 

de itens que pode ser doado, estando estes já selecionados para doação por um 

convidado, deveriam ser subtraídos da lista de itens disponíveis para outros 

convidados. Isso não acontece na aplicação. 

                                            

5  123formbuilder, site: https://www.123formbuilder.com/ 
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A aplicação pode ser usada de forma gratuita, porém os recursos são 

bastante limitados (como, por exemplo, a quantidade de campos disponíveis no 

formulário, quantidade de formulários que podem ser criados, criptografia, entre 

outros). Para a aquisição de mais recursos o usuário tem que pagar uma taxa. 

O que torna interessante o uso da aplicação é a facilidade em criar 

formulários e campos de inserção de dados para o convidado, todavia, considerando 

a ideia deste trabalho, a mesma não nos permite a criação de um banco de dados 

com informações consistentes, pois não dispõe de recursos para gerenciamento de 

usuários e itens. 

A forma de contabilização das pessoas seria demorada e enfadonha, pois 

o administrador teria que contabilizar de forma manual os formulários recebidos 

pelos usuários. 

A aplicação proposta neste trabalho resolveria estrategicamente os 

problemas apresentados acima através da implementação de um banco de dados 

para a gestão dos itens constantes na base de dados. De forma automática, os itens 

disponíveis seriam subtraídos da lista de itens à medida que fossem adquiridos 

pelos convidados ou adicionados novamente caso fossem rejeitados.  Seria possível 

gerar relatórios com o número de convidados confirmados para o evento e existiria 

uma opção para o convidado confirmar ou cancelar a sua presença no evento. A 

base de dados ficaria consistente e tornaria o relatório mais condizente com a 

realidade. 

2.2 COMPARAÇÃO ENTRE OS SOFTWARES PESQUISADOS E A PROPOSTA 

Através da utilização dos softwares que foram apresentados é possível 

realizar o básico da proposta deste trabalho: a contabilização das pessoas que vão 

ao evento. No entanto, de forma não eficiente e possivelmente inconsistente (devido 

a não disponibilização de uma opção de cancelamento de confirmação de 

presença).  Na proposta apresentada neste trabalho o usuário tem a flexibilidade de, 

a qualquer momento, acessando a plataforma, cancelar ou confirmar a sua presença 

no evento, adicionar ou excluir algum acompanhante que queira levar. Isso torna 
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mais eficaz a ideia básica do sistema. O sistema proposto permite também a síntese 

de um relatório com a contabilização total do número de pessoas vinculadas ao 

evento. Esta funcionalidade não é observada em nenhuma das aplicações listadas 

acima. 

Levantando uma comparação básica entre a aplicação proposta e o 

sistema SYMPLA, considerando a ideia deste trabalho, a proposta, além de permitir 

ao usuário confirmar ou cancelar sua presença no evento, permite ao convidado 

informar se este irá levar algum acompanhante, selecionar presentes em uma lista 

de itens ou até mesmo adicionar um item à lista de itens. 

A mesma comparação aplica-se a plataforma 123formbuilder: com esta 

aplicação até conseguiríamos criar uma lista de presentes, mas seria uma lista de 

seleção de itens onde não teríamos o controle de um banco de dados de itens 

(como, por exemplo, subtrair da base de dados certa quantidade de itens doados por 

um convidado). Uma vez enviado o formulário não é possível modificá-lo. 

Tais pontos também não são diferentes com relação à aplicação “Quero 

de Casamento”. Tal aplicativo é fortemente voltado a fins comerciais. 

As funções propostas neste trabalho estão dispersas nas aplicações 

apresentadas neste tópico. A aplicação do trabalho consegue reunir algumas dessas 

principais características e auxiliar no gerenciamento de diversos tipos de eventos. 

Todas as aplicações exemplificadas neste tópico contam com um banco 

de dados para armazenar suas informações, porém não nos permitem uma 

flexibilidade de modificação em seus dados salvos na base de dados. Seria 

interessante o sistema permitir ao usuário uma forma de realizar a confirmação de 

presença no evento com um simples toque em um botão; permitir ao convidado 

escolher um presente (de uma lista finita de itens), devolvê-lo ou adquirir outro da 

lista. 

A seguir é ilustrada uma Tabela comparativa contendo as principais 

características das aplicações. 
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Tabela 1 - Características das aplicações. Fonte: do autor. 

CARACTERÍSTICAS 

QUERO DE 

CASAMENTO 

 

SYMPLA 123FORMBUILDER PROPOSTA 

Plataforma website ✓ ✓ ✓ ✓ 

Totalmente gratuito ✓ — — ✓ 

Lista de presentes ✓ — ✓ ✓ 

Criação de lista de itens próprios — — ✓ ✓ 

Lista de itens consistente6 — — — ✓ 

Lista de convidados ✓ — — ✓ 

Confirmação ou cancelamento de presença  

na interface da aplicação 
✓ — — ✓ 

Permite informar o número de acompanhantes ✓ — ✓ ✓ 

Suporte a vendas de ingressos — ✓ ✓ — 

Suporte à criação de formulários — — ✓ — 

Definição personalizadas de temas  

para o website 
— ✓ ✓ — 

Suporte a check-in eletrônico de ingressos — ✓ — — 

Contabilização do total de pessoas 

 que confirmaram presença no evento 
— — — ✓ 

Síntese de um relatório completo das  

características do evento, dos convidados 

e dos presentes 

— — — ✓ 

Gerência de convidados — — — ✓ 

Permite a criação de administradores do website — — — ✓ 

 

                                            

6 Consistente, pois quando o usuário seleciona algum item da lista de itens o sistema informará os 

itens disponíveis e sua quantidade. A quantidade de itens escolhidas ou devolvidas pelo usuário 

serão subtraídas ou acrescidas, respectivamente, a base de dados.  
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2.3 ENTENDENDO AS CARACTERÍSTICAS DAS APLICAÇÕES 

A Tabela 1 informa diversas características das aplicações estudadas 

neste trabalho. A ideia da proposta deste trabalho, como já mencionada, é ser uma 

aplicação totalmente gratuita e voltada a pequenos eventos (como aniversários, 

casamentos, confraternizações, entre outras).  

O suporte a websites é fundamental nos dias atuais, pois permite o 

acesso as ferramentas através de diversas plataformas de computadores e 

smartphones.  

Ser totalmente gratuito é uma das características mais importantes deste 

trabalho. Por tratar-se de uma aplicação voltada a pequenos eventos e ter como 

objetivo trazer celeridade, conforto e flexibilidade aos administradores do evento, 

qualquer pessoa que possua um computador pessoal conectado à internet pode 

organizar um evento.  

O “Sympla” é uma ferramenta extremamente poderosa para venda de 

ingressos para grandes eventos. Possui uma versão paga que traz recursos 

avançados a quem a adquirir. O mesmo acorre com a aplicação “123formbuilder”: 

em sua versão paga serão liberados mais campos de formulários e outros recursos 

avançados. “Quero de casamento” e a aplicação proposta neste trabalho são 

totalmente gratuitas. Todas as suas funções estão disponíveis gratuitamente. 

Existem eventos em que há necessidade de saber quantas pessoas 

estarão presentes no mesmo, bem como os itens que estas poderiam levar ou não. 

Funcionalidades como: Lista de convidados, confirmar ou cancelar presença, 

informar número de acompanhantes e lista de presentes podem trazer ao 

administrador muito mais controle, planejamento e economia na organização de seu 

evento. Tais características foram pensadas para tornar o mais previsível possível a 

organização do evento.  

Apenas na aplicação proposta é observado a consistência dos dados, 

pois esta conta com um banco de dados e uma estrutura algorítmica que manipula 

os dados inseridos na base de dados. 

Existem algumas características que são próprias de algumas aplicações. 

Foram mencionadas pois poderiam ser úteis na aplicação proposta, porém seriam 



 26 

apenas um complemento. Vejamos algumas: Suporte de vendas de ingressos e 

personalização de temas (disponível na aplicação “Sympla” e “123formbuilder”); 

suporte a check-in (disponível somente na aplicação “Sympla”); suporte a criação de 

formulários (disponível na aplicação “123formbuilder”). 

A aplicação proposta possui ferramentas únicas que podem ser 

extremamente úteis ao administrador do evento. A gerência de convidados permite 

que o administrador apague da base de dados um convidado, além de permitir 

verificar os itens adicionados à lista de presentes e as informações de cadastro.  

Não só a contabilização das pessoas que confirmaram presença no 

evento é uma informação valiosa para ajudar na estimativa de convidados 

presentes, mas também a síntese de relatórios. Relatórios esses que informam 

todas as informações do evento e dos convidados. Outra funcionalidade que visa a 

flexibilidade é a possibilidade de ter mais de um administrador do website. Cada um 

com seu login e senha. Tal característica possibilita a divisão de trabalho e uma 

gestão mais eficaz. 

2.4 O DIFERENCIAL DA PROPOSTA 

Esta abordagem é composta pelo desenvolvimento de um software 

simples e gratuito, com total exploração de um banco de dados também gratuito, que 

propõe uma melhor aproximação da realidade através da contabilização do número 

de pessoas para o evento e dos presentes que os convidados se propuseram a levar 

consigo para o mesmo. 

Monteiro [6, p.4] leciona que “qualquer processamento de dados requer a 

execução de uma série de etapas, as quais podem ser realizadas de forma manual 

ou automática por um computador”. A aplicação proposta neste trabalho permitirá ao 

administrador do evento obter informações extraídas e processadas da base de 

dados (inseridas manualmente) de forma a informar-lhe o número de pessoas 

presentes, lista de itens que serão trazidos por essas pessoas e outras informações 

pertinentes ao evento. Tais informações serão geradas automaticamente pela 

aplicação através da geração de relatórios. 



 27 

3 ANÁLISE E PROJETO DO SISTEMA 

A análise do sistema é uma etapa pioneira no processo de 

desenvolvimento de um software. Nela reunimos uma série de informações a fim de 

modelar um sistema que resolva algum problema proposto. “O desenvolvimento de 

um programa para implementar o sistema decorre naturalmente dos processos de 

projeto de sistema” [1, p.26]. 

Nesta etapa levantamos as necessidades que um determinado usuário 

tem em realizar uma atividade e abstraímos as principais informações e melhores 

formas para construir um software eficiente e útil que consiga alcançar seu objetivo. 

Basicamente, como ensina Xexéo [7, p.14] a atividade de análise e 

projeto tem por finalidade descobrir, respectivamente, “o que” deve ser feito e “como” 

o software deve ser feito. 

3.1 DESCRIÇÃO DAS PESSOAS QUE UTILIZARÃO O SISTEMA 

Um sistema de informação pode ser utilizado por diversas organizações, 

pessoas e inclusive por outras aplicações [7, p.7]. No caso deste projeto todos os 

usuários do sistema serão pessoas. 

Existe um termo criado pelo filósofo Robert Edward Freeman7, em 1963, 

chamado stakeholder8 que é muito utilizado em diversas áreas da gestão de projeto, 

administração e principalmente em arquitetura de software. “Stakeholder é uma 

pessoa ou grupo que possui participação, investimento ou ações e que possui 

interesse em uma determinada empresa ou negócio” [3]. 

Tal termo é utilizado para compreender todos os envolvidos em um 

processo (ou em um sistema, no caso deste trabalho) de forma participativa, 

definitiva ou temporária.  

                                            

7 http://redwardfreeman.com/ 

8  Termo derivado do inglês onde “stake” significa interesse e “holder” significa possuidor. 
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No projeto podemos observar os seguintes usuários (stakeholder): 

• Administrador: É a principal peça do sistema. É o responsável por 

manter o sistema e sua base de dados. 

• Usuário identificado: É a pessoa que previamente identifica-se no 

sistema e tem acesso aos recursos do mesmo.  

• Usuário não identificado: É a pessoa que navega pela página inicial 

do sistema mais não se identifica no mesmo. Ela não pode ter acesso 

aos recursos do sistema. 

• Acompanhante: É a pessoa que não necessariamente usará o 

sistema, mas se envolve no mesmo, pois um usuário identificado pode 

cadastrar um acompanhante para levar consigo.   

3.2 DESCRIÇÃO DAS PESSOAS ENVOLVIDAS DIRETA E INDIRETAMENTE 

NO SISTEMA 

• Administrador: É o principal interessado no sistema. É ele quem cria o 

evento e insere no banco de dados todas as informações pertinentes 

ao mesmo.  Seu maior interesse no sistema é a obtenção de relatórios 

das quantidades de pessoas confirmadas para o evento e relatórios de 

itens e presentes. 

• Usuário identificado: Este usuário, previamente identificado no 

sistema, possui acesso aos recursos que o sistema pode oferecer aos 

convidados. É ele quem vai inserir no banco de dados informações 

como seus acompanhantes, itens à lista de itens e lista de presentes. 

• Usuário não identificado: Este usuário não poderá ter acesso às 

funcionalidades do sistema.  Apenas poderá ter acesso a área de 

identificação (onde poderá cadastrar-se no sistema) e ter acesso às 

informações básicas do evento. 

• Acompanhante: Este usuário não terá interação direta com o sistema. 

Ele apenas terá seu nome cadastrado no banco de dados por um 
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usuário identificado no sistema. Ele serve apenas para a contabilização 

final das pessoas que confirmaram presença no evento.  

3.3 ANÁLISE DE REQUISITOS 

Este tópico descreverá a análise de requisitos do sistema. Esta etapa é 

muito importante para entender o modo de funcionamento do sistema e auxiliar o 

programador na sua criação. “Os requisitos de um sistema são as descrições do que 

o sistema deve fazer, os serviços que oferecem e as restrições a seu 

funcionamento” [1, p.57]. 

 

“Por análise entendemos a tarefa de levantar e descrever os requisitos de 

um sistema, definindo de que forma deve funcionar para atender as 

expectativas de todos que nele possuem algum interesse” [7, p.16]. 

 

Em outras palavras a análise de requisitos do sistema consiste em definir 

os objetivos que o software irá atingir e definir as restrições que estão associadas a 

ele. Xexéo [7, p.44] afirma que a maioria dos autores dividem os requisitos de 

formas diferentes, mas quase todos concordam que existem dois tipos básicos: 

requisitos funcionais e não funcionais. 

3.3.1 REQUISITOS FUNCIONAIS 

  Os requisitos funcionais são aqueles que estão ligados diretamente às 

funcionalidades do software. De acordo com Sommerville [1, p.59] os requisitos 

funcionais são declarações de serviços que o sistema deve fornecer, de como o 

sistema deve reagir às entradas específicas e de como o sistema deve comportar-se 

em determinadas situações. 
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Neste projeto foram observados diversos requisitos funcionais que serão 

organizados em grupos de acordo com as funcionalidades esperadas por cada 

usuário. São os grupos: administrador, usuário identificado, usuário não identificado. 

 

Administrador 

• O sistema deverá disponibilizar uma interface para login de 

administrador; 

• O sistema deverá permitir a emissão de relatórios simples, detalhados 

e completos das informações do evento ativo; 

• A interface deverá permitir que se adicione ou exclua administradores 

do sistema; 

• O sistema deverá permitir a criação e edição de endereços para serem 

vinculados aos eventos; 

• O sistema deverá permitir a criação, exclusão e edição de endereços 

criados independentemente de eventos; 

• O sistema deverá permitir a criação e exclusão de eventos; 

• O sistema deverá permitir a inserção e exclusão de itens da “lista de 

itens”; 

• O sistema deverá permitir que se visualize uma lista com os presentes 

dados pelos usuários confirmados e não confirmados para o evento; 

• O sistema deverá permitir visualizar uma lista com as pessoas que 

estão confirmadas e identificadas no sistema; 

• O sistema deverá fornecer, na criação de um evento, a opção de 

permitir ou não um usuário identificado adicionar itens à lista de itens; 

  

Usuário identificado 

• A interface deverá disponibilizar ao usuário identificado um botão 

simples para confirmação de ida ou não ao evento; 

•  O sistema deverá permitir que o usuário identificado exclua ou insira 

acompanhantes; 
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• O sistema deverá disponibilizar ao usuário identificado uma lista com 

os presentes deste e uma lista com os itens para o mesmo adicionar à 

sua “lista de presentes”; 

• O sistema permitirá, caso autorizado pelo administrador no momento 

da criação do evento, que o usuário adicione itens à “lista de itens”; 

• O sistema deverá permitir ao usuário identificado que este visualize 

uma lista com todas as pessoas confirmadas para o evento; 

• O sistema deverá disponibilizar uma opção para que o usuário 

identificado exclua seu cadastro da base de dados da aplicação; 

 

Usuário não identificado 

• O sistema deverá informar ao usuário não identificado, caso não haja 

evento ativo, a não existência de eventos ativos; 

• O sistema deverá disponibilizar uma interface para login e cadastro de 

usuários não identificados; 

• O sistema deverá permitir que um usuário não identificado acesse as 

informações de endereço e data do evento ativo; 

3.3.2 REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS 

São requisitos que não dizem respeito diretamente às funções específicas 

do sistema. Sommerville [1, p.59] explica que eles estão ligados diretamente ao 

funcionamento interno do sistema, à qualidades e propriedades que o sistema deve 

manter para uma boa usabilidade, segurança, desempenho etc. 

Abaixo serão listados os principais requisitos não-funcionais do sistema 

proposto: 

• O sistema deverá obrigatoriamente ter um administrador cadastrado na 

base de dados; 

• O sistema só poderá permitir que um evento esteja ativo; 

• Os usuários não poderão cadastrar-se no sistema com o mesmo 

número de telefone. 
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• Ao apagar-se um evento o sistema deverá excluir de sua base de 

dados os usuários vinculados a ele bem como seus acompanhantes e 

sua lista de presentes; 

• O sistema não poderá permitir a exclusão de um endereço que esteja 

vinculado a algum evento ativo; 

• O sistema deverá permitir que um usuário identificado adicione no 

máximo 100 itens à lista de itens; 

• O sistema não excluirá os itens adicionados pelos usuários 

identificados que excluírem seu cadastro do banco de dados; 

• O sistema não poderá permitir acesso as funcionalidades de usuário 

identificado e de administrador a pessoas não identificadas no mesmo; 
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4 MODELAGEM 

A modelagem de um sistema de computação é o processo pelo qual são 

documentas as características e funcionalidades que o sistema deverá disponibilizar 

ao usuário. “A modelagem conceitual é uma fase muito importante no planejamento 

de uma aplicação de banco de dados bem-sucedida” [9, p. 36]. 

Geralmente, esta documentação (modelagem) é feita através de 

diagramas, pois facilitam a abstração e entendimento do sistema. O diagrama 

utilizado para modelar a aplicação proposta será o modelo Entidade-Relacionamento 

(ER), que segundo Navathe [9, p. 35] é um modelo conceitual de dados de alto nível 

e muito popular. 

Em projetos de Tecnologia da Informação (TI) os diagramas, geralmente, 

são regidos por uma linguagem unificada que orientam e auxiliam o profissional da 

área a modelar e documentar aplicações de software. Tal linguagem é chamada de 

UML. 

 

“O UML (Unified Modelling Language) é uma linguagem diagramática, 

utilizável para especificação, visualização e documentação de sistemas de 

software” [2, p.117]. 

 

Os diagramas são ferramentas que possibilitam o agrupamento de 

elementos básicos e suas relações de uma forma lógica e estruturada [2]. Serão 

utilizados diagramas com a finalidade de tornar mais claro o entendimento das 

relações entre os principais atores do sistema e para servir de base para a 

construção da aplicação. 

4.1 DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

“Um diagrama de caso de uso é uma especificação, em forma de 

narrativa, de uma sequência de interações entre um sistema e os atores, que o 

usam” [7, P.228].  
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Este trabalho seguirá a notação UML para modelar o sistema proposto 

através do Diagrama de Casos de Uso, também conhecido por Diagrama de Casos 

de Utilização. 

 

“Um diagrama de casos de utilização descreve a relação entre actores e 

casos de utilização de um dado sistema. Este é um diagrama que permite 

dar uma visão global e de alto nível do sistema, sendo fundamental a 

definição correcta da sua fronteira. ” [2, p.124]. 

 

 Os atores são entidades externas ao sistema que possuem 

comportamento próprio. Eles interagem com o sistema para alcançar seus objetivos. 

[7, p.229]. 

A Figura 1 demonstra o diagrama de casos de uso do sistema proposto. 

Os atores são representados como bonecos e os balões como os casos de uso. 

Figura 1 - Diagrama de casos de uso. Fonte: do autor. 
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4.2 DESCRIÇÃO DOS CASOS DE USO 

A descrição dos casos de uso é um detalhamento textual de cada caso de 

uso. Através destes detalhes é possível entender qual caminho cada ação do 

sistema e dos atores do sistema tomam ao longo de sua execução. 

 

“Casos de uso podem ser simples ou complexos, devendo descrever, em 

um nível de detalhe desejado, algo que um usuário ou cliente quer que o 

sistema faça. Eles descrevem e definem parte da funcionalidade de um 

sistema” [7, p.228]. 

 

Neste tópico as descrições dos casos de uso serão separadas de acordo 

com os atores do sistema. 

 

Casos de uso de administrador 

Fazer login no sistema 

Descrição: O caso de uso inicia-se quando o usuário deseja ter acesso às 

funcionalidades de administrador através da página de login do administrador na 

página inicial. 

Atores: Administrador. 

Pré-condições: O usuário deve entrar na página de login e inserir suas informações 

de login e senha. 

Fluxo Principal: 

1. O usuário clica no link “Administrador” da página inicial; 

2. O sistema exibe a página de login e solicita “Login” e “senha”; 

3. O usuário preenche os campos requisitados pelo sistema; 

4. O sistema verifica junto ao banco de dados os dados passados como 

parâmetros (Login e Senha); 

5. Se os dados estiverem corretos o sistema exibe a página principal do 

administrador. 

Fluxo Alternativo: 

4. Login inexistente 
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4.1. O sistema informa que o login não existe. 

Pós-condições: Login e senha são consultados e autenticados no banco de dados. 

É exibida a página principal do administrador. 

 

 Os demais casos de uso estão no apêndice deste trabalho. 

4.3 DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAMENTO 

O diagrama entidade-relacionamento é uma maneira gráfica que modela 

as entidades e seus relacionamentos. Através deste diagrama podemos descrever 

os aspectos da base de dados que serão gerenciadas e armazenadas pelo SGBD. 

 

“O Modelo Entidade Relacionamento (também chamado Modelo ER, ou 

simplesmente MER), como o nome sugere, é um modelo conceitual utilizado 

na Engenharia de Software para descrever os objetos (entidades) 

envolvidos em um domínio de negócios, com suas características (atributos) 

e como elas se relacionam entre si (relacionamentos)” [4]. 

 

 As entidades, também chamadas de objetos, são as partes envolvidas em 

um domínio que se relacionam entre si [4].  A Figura 2 exibe o diagrama entidade-

relacionamento do sistema proposto. 

https://www.devmedia.com.br/principios-da-engenharia-de-software/29630
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Figura 2: Diagrama entidade-relacionamento do sistema proposto. Fonte: do autor. 
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5 A IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA 

O sistema foi projetado para ser implementado visando a um baixo custo. 

Por este motivo foram utilizadas neste projeto ferramentas gratuitas que podem ser 

facilmente encontradas pela internet. 

Abaixo serão listados as ferramentas e os recursos que foram utilizados 

para desenvolver a aplicação. 

• Linguagem de programação PHP9: é uma linguagem gratuita que pode 

facilmente ser embutida no HTML e é usada, originalmente, para 

escrever aplicações que funcionarão no lado do servidor. “Uma 

linguagem de programação é uma linguagem criada para instruir um 

computador a realizar suas tarefas” [6, p.347]. 

• Foi utilizado um ambiente de desenvolvimento integrado gratuito para 

desenvolver a aplicação. Esta aplicação é chamada de ”NetBeans10”. 

Em sua versão 8.2 é uma ferramenta multiplataforma que oferece 

suporte a várias linguagens de programação como 

Java, JavaScript, HTML5 e C/C++. 

• Para gerenciar os dados foi usado um Sistema de Gerenciamento de 

Banco de Dados (SGBD) gratuito chamado “MySQL11”. É um dos 

SGBD mais populares que existem. Possui uma ótima integração com 

a linguagem de programação adotada, é seguro e possui 

compatibilidade com as principais plataformas presentes nos 

computadores. 

• Para hospedar a aplicação foi usado um servidor web gratuito chamado 

“Apache12”. Criado por Rob McCool em 1995 é um ótimo servidor, 

seguro, possui fácil configuração e é suportado pelas principais 

plataformas computacionais que existem atualmente.  

                                            

9 http://php.net/manual/pt_BR/intro-whatis.php 

10 https://netbeans.org/ 

11 https://www.mysql.com/ 

12 https://www.apache.org/ 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Java_(linguagem_de_programa%C3%A7%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/JavaScript
https://pt.wikipedia.org/wiki/HTML5
https://pt.wikipedia.org/wiki/C_(linguagem_de_programa%C3%A7%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
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O sistema poderá, de forma alternativa, ser hospedado em um servidor e 

banco de dados externos gratuitos. A partir deste método o código da aplicação será 

hospedado no servidor e a gerência do banco de dados será feita remotamente. A 

subseção 5.4.2 abordará tal método alternativo. 

5.1 BANCO DE DADOS 

Tendo em vista que a aplicação será utilizada para gerenciar eventos, 

naturalmente armazenará uma grande quantidade de dados. O fator mais importante 

desta aplicação é o banco de dados, pois é nele que serão armazenadas todas as 

informações pertinentes ao evento e também as informações de todas as pessoas 

cadastradas no sistema. Heuser [8, p.3] conceitua banco de dados como um 

conjunto de dados integrados que objetiva atender a uma comunidade de usuários. 

 Ao desenvolver a aplicação é preciso ter muito cuidado para não 

armazenar as informações de forma que toda a base de dados se torne 

inconsistente, pois um dos pontos chaves da aplicação é trazer o evento gerenciado 

o mais próximo possível da realidade. Para o armazenamento dos dados será usado 

um Sistema de Gerência de Banco de dados (SGBD). Tal sistema será um software 

totalmente gratuito 

 Para tanto, são necessárias algumas técnicas de modelagem de banco 

de dados que auxiliam o programador a montar a base de dados. “Um modelo de 

Banco de dados é uma descrição dos tipos de informações que estão armazenadas 

em um banco de dados” [8, p.5]. A Figura 2, juntamente com os outros modelos aqui 

apresentados serão fundamentais para a construção da base de dados.  

5.2 DICIONÁRIO DE DADOS 

Para a construção da base de dados da aplicação será necessário um 

modelo lógico que demonstre como os dados serão armazenados. “O modelo lógico 
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descreve a estrutura do banco de dados, conforme vista pelo usuário do SGBD” [8, 

p.6].  

Existe um modelo que tem por objetivo demonstrar a estrutura e a 

composição dos dados. Tal modelo é chamado de dicionário de dados (ou diagrama 

do modelo de dados), será utilizado para criação da base de dados da aplicação 

proposta e será demonstrado em forma de tabelas.  

 Alberto Silva e Carlos Videira [2, p.466], que utilizam o nome “diagrama 

do modelo de dados”, lecionam que tal diagrama é uma forma de apresentar 

tabelas, colunas e relações criadas a partir da informação que consta do modelo de 

objetos.  

Cada Tabela será separada por uma entidade e conterá o campo, o tipo 

do dado, e uma descrição desse dado. A seguir é possível ver as tabelas. 

Tabela 2: Administrador. Fonte: do autor. 

Tabela 3: Evento. Fonte: do autor. 

Evento 

Campo Tipo Chave Descrição 

Id_evento Int Primária Identificação do Evento 

Id_endereco Int Estrangeira Identificação do endereço associado 

Nome Varchar(30) Única Nome do Evento 

Dia Date  Dia do evento 

Hora Varchar(5)  Hora do evento 

Ativo Boolean  Sinaliza se o evento está ativo 

Num_itens_add int  
Máximo de itens que um usuário 

identificado pode adicionar à lista 

 

Administrador 

Campo Tipo Chave Descrição 

Id int Primária Identificação de Administrador 

Login Varchar(30) Única Login do Administrador 

Senha Varchar(35)  Senha do Administrador 
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Tabela 4: Endereço. Fonte: do autor. 

Endereço 

Campo Tipo Chave Descrição 

Id_endereco int Primária Identificação do endereço 

Rua Varchar(30)  Nome da rua do local do evento 

Numero Varchar(6)  Número do local do evento 

Bairro Varchar(20)  Bairro do local do evento 

Cidade Varchar(20)  Cidade do local do evento 

referencia Varchar(120)  Referência do local do evento 

 

 

Tabela 5: Convidado. Fonte: do autor. 

Convidado 

Campo Tipo Chave Descrição 

Tel_convidado Varchar(11) Primária Identificação do convidado 

Id_evento Int Estrangeira Identificação do evento  

Nome Varchar(30)  Nome do convidado 

Bairro Varchar(20)  Bairro do convidado 

Confirmado Boolean  Sinaliza a confirmação do convidado 

Qtd_item_add Int(1)  
Quantidade de itens que um convidado 

adicionou à lista de itens 

 

 

Tabela 6: Acompanhante. Fonte: do autor. 

Acompanhante 

Campo Tipo Chave Descrição 

Id_acompanhante Int Primária Identificação do acompanhante 

Tel_convidado Varchar(11) Estrangeira Identificação do convidado 

nome Varchar(30)  Nome do Acompanhante 
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Tabela 7: Item. Fonte: do autor. 

Item 

Campo Tipo Chave Descrição 

Id_item Int Primária  Identificação do item 

Nome Varchar(30)  Nome do item 

Qtd_disponivel Int  Quantidade disponível de itens 

Qtd_inicial Int  Quantidade inicial de item 

Add_por Varchar(30)  Quem adicionou o item na lista 

 

Tabela 8: Presente. Fonte: do autor. 

Presente 

Campo Tipo Chave Descrição 

Id_presente Int Primária  Identificação do presente 

Tel_convidado Varchar(11) Estrangeira Identificação do convidado  

Id_item Int Estrangeira Identificação do item 

Qtd_itens Int  Quantidade de itens 

 

 Através do modelo de dados apresentado pode-se criar toda a estrutura 

da base de dados de forma que a mesma se torne consistente. Não só a síntese da 

base de dados será feita a partir destas tabelas, mas também a inserção dos dados. 

5.3 TESTES 

Durante a execução da aplicação diversas falhas podem ocorrer. Estas 

falhas originam-se por vários motivos, alguns destes incluem falha na especificação 

ou modelagem do software, hardware insuficiente, erros na escrita dos algoritmos, 

no banco de dados ou no servidor. “Apesar de parecer uma atividade fácil, 
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desenvolver sistemas de informação é na verdade uma atividade muito difícil e que é 

muitas vezes fadada ao fracasso” [7, p.15]. 

 Durante o desenvolvimento da aplicação as principais funcionalidades do 

sistema foram sendo testadas. A medida que erros foram aparecendo foram sendo 

gradualmente corrigidos.  

 

“O teste é destinado a mostrar que um programa faz o que é proposto a 

fazer e para descobrir os defeitos do programa antes do uso. Quando se 

testa o software, o programa é executado usando dados fictícios. Os 

resultados do teste são verificados à procura de erros, anomalias ou 

informações sobre os atributos não funcionais do programa” [1, p.144]. 

 

 Os testes foram baseados em uma simulação de funcionamento da 

aplicação de forma que foram utilizadas e analisadas todas as funcionalidades da 

mesma. Foram criados diversos cenários fictícios com o intuito de verificar o correto 

funcionamento e processamento dos dados por parte da aplicação como um todo. 

5.4 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA 

A implementação da aplicação ficará condicionada a utilização de um 

servidor e a um banco de dados. O administrador do sistema deverá optar por 

implantar o sistema em algum computador pessoal ou através de recursos externos 

disponíveis na internet. 

 

“A tarefa de implementação inclui todas as actividades de desenvolvimento 

do sistema propriamente dito, ou seja, que estão relacionadas com a 

concretização do modelo de desenho produzido na tarefa anterior” [2, p.52]. 

 

 Objetivando manter um baixo custo em toda a história da aplicação o 

sistema poderá ser implantado em um computador pessoal conectado à internet ou 

em um servidor e banco de dados gratuitos disponíveis na internet.  

 Basicamente, os passos para a implantação do sistema estão ilustrados 

na Figura 3. 
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Figura 3 - Passos básicos da implantação do sistema. Fonte: do autor. 

 

A Subseção 5.4.1 abordará a instalação do sistema em um computador 

pessoal. Já a Subseção 5.4.2 tratará da instalação do sistema em um servidor e 

banco de dados externo. 

5.4.1 Instalação do sistema em um computador pessoal 

Objetivando manter um baixo custo em toda a história do programa o 

mesmo será implantado, através de seus arquivos escritos em PHP, no servidor 
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APACHE que pode ser facilmente instalado e configurado em um computador 

pessoal. O banco de dados MySQL também será instalado na mesma máquina 

juntamente com o código para criar as estruturas do banco e inserir as primeiras 

informações essenciais na base de dados. 

O servidor deverá ser configurado para ter acesso diretamente à internet 

com o intuito de possibilitar que outros usuários tenham acesso ao programa 

remotamente. 

O administrador deverá observar os requisitos13 mínimos para a 

instalação do Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD): instalação do 

“Microsoft Visual C++”14 e Instalação do “Microsoft .Net Framework 4”15. 

Existe um pacote de ferramentas de código aberto que facilita a 

instalação e configuração do MySQL, PHP e Apache. A ferramenta, que se chama 

“XAMMP16”, é uma aplicação gratuita de um projeto sem fins lucrativos chamado 

“Apache Friends17” e foi desenvolvida com o intuito de facilitar a instalação e 

configuração dos componentes já mencionados. 

Após a implantação do sistema será distribuído ao convidado um 

endereço eletrônico que possibilitará o acesso a plataforma website do programa. 

5.4.2 Instalação do sistema em um servidor e banco de dados externo 

Na internet existem diversas empresas que oferecem serviços de criação 

e hospedagem de sites, domínio, banco de dados e servidores. A maioria dessas 

                                            

13 MySQL (SGBD) - https://dev.mysql.com/resources/wb52_prerequisites.html (acesso em 29/10/2018 

às 13:24); APACHE(Servidor) - http://httpd.apache.org/docs/2.4/  (acesso em 29/10/2018 às 13:30). 

14 Microsoft Visual C++ - https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=5555  (acesso 

em 29/11/2018 às 21:11). 

15 Microsoft .Net Framework 4 - https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=17113     

(acesso em 29/11/2018 às 21:13). 

16 https://www.apachefriends.org/pt_br/index.html (acesso em 29/10/2018 às 14:07). 

17 https://www.apachefriends.org/pt_br/about.html (acesso em 07/11/2018 às 09:49). 

https://dev.mysql.com/resources/wb52_prerequisites.html
http://httpd.apache.org/docs/2.4/
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=5555
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=17113
https://www.apachefriends.org/pt_br/index.html
https://www.apachefriends.org/pt_br/about.html
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empresas cobram pela prestação de tais serviços. Dentre elas podemos destacar a 

“Hostinger”18, a “Locaweb”19 e a “HostGator”20. 

Nada impede que o administrador contrate uma empresa para hospedar a 

aplicação, todavia não é esse o intuito deste trabalho. Felizmente, existem algumas 

empresas que fornecem tais serviços na internet de forma gratuita. Alguns recursos 

desses serviços podem ser limitados, porém, para o fim a que se destina a aplicação 

proposta neste trabalho, funcionará perfeitamente.  

A “Hostinger” juntamente com a empresa “000webhost”21 oferecem 

recursos de banco de dados, servidor, domínio, armazenamento entre outros 

serviços, totalmente gratuitos. A empresa “infinityFree”22, atualmente, disponibiliza 

tais recursos de forma gratuita por 6 anos. 

Todas as ferramentas necessárias para a implantação do sistema estão 

presentes nesses serviços oferecidos por essas empresas. Tais ferramentas podem 

ser acessadas remotamente através de um navegador de internet. Os arquivos da 

aplicação deverão ser armazenados no servidor do serviço e a base de dados 

deverá ser criada no banco de dados disponibilizado pela empresa.  

As empresas citadas anteriormente possuem suporte ao MySQL, PHP e 

Apache. Isso torna a implantação da aplicação semelhante ao exposto na Subseção 

5.4.1.  

 

 

 

 

 

                                            

18 Hostinger -  https://www.hostinger.com.br (acesso em 02/12/2018 às 19:50). 

19 Locaweb - https://www.locaweb.com.br/ (acesso em 02/12/2018 às 19:56). 

20 HostGator - https://www.hostgator.com.br/ (acesso em 02/12/2018 às 19:59). 

21 000webhost - https://www.000webhost.com/ (acesso em 02/12/2018 às 20:09). 

22 infinityFree - https://infinityfree.net/ (acesso em 02/12/2018 às 20:15). 

https://www.hostinger.com.br/
https://www.locaweb.com.br/
https://www.hostgator.com.br/
https://www.000webhost.com/
https://infinityfree.net/
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6 APRESENTANDO O SISTEMA 

Neste capítulo será apresentado o funcionamento do sistema através da 

simulação de um cenário fictício baseado em um evento de pequena escala 

conforme a proposta mencionada no Capítulo 1, Seção 1.2. Através deste cenário 

serão demonstrados não só o princípio da implementação da aplicação, mas 

também as principais funcionalidades desta. 

Após a última avaliação presencial do último semestre, 10 alunos do 

curso de tecnologia em sistemas da computação do CEDERJ decidiram comemorar 

a vitória de ter concluído todas as matérias. Resolveram, portanto, organizar um 

churrasco.  

Sem muito tempo para decidir o que cada um levaria para a 

confraternização, eles decidiram o que era necessário para realizar o churrasco e, 

tomando conhecimento desta aplicação, resolveram nomear 1 colega para ser o 

administrador do evento. 

Após definirem onde seria o local e horário de início do evento, 

combinaram também que fosse possível adicionar itens à lista de itens (caso alguém 

quisesse levar algo que não estivesse na lista criada pelo administrador). 

Tabela 9 - Lista de itens para o evento. Fonte: do autor. 

ITEM QUANTIDADE 

1 kg de Carne 5 

1kg de linguiça 3 

1 kg de frango 5 

1 Kg de costela 5 

Sal grosso (Pacote) 1 

Saco de carvão 2 

Refrigerante  6 

Copos (Pacote) 2 

Pratos descartáveis(pacote) 3 

Talheres descartáveis (pacote) 2 

1 Kg de arroz cozido 1 

500 g de molho a vinagrete 1 

1 kg de salada de maionese 1 

500g de farofa 1 
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Basicamente, a lista de itens para o churrasco é ilustrada na Tabela 9. 

Tais itens deverão ser adicionados à base de dados da aplicação para que os outros 

colegas possam escolher o que levar. 

6.1  O ADMINISTRADOR DO SISTEMA 

O administrador do sistema, este que tem a responsabilidade de implantar 

o sistema e popular a base de dados com as informações do evento, poderá utilizar 

o seu computador pessoal para hospedar a aplicação ou utilizar um servidor e banco 

de dados externo.  

A Seção 6.2 apresentará a instalação dos principais recursos para a 

implementação da aplicação em um computador pessoal. Já a Seção 6.3 

apresentará a implementação da aplicação em um servidor e banco de dados 

gratuitos disponíveis na internet. 

6.2 INSTALAÇÃO DOS PRINCIPAIS RECURSOS NO COMPUTADOR PESSOAL 

Os principais recursos para a implementação da aplicação em um 

computador pessoal são as ferramentas que serão necessárias para a hospedagem 

do código da aplicação e da base de dados, são eles: MySQL, PHP e o servidor. 

6.2.1 INSTALANDO OS PRINCIPAIS RECURSOS 

O administrador poderá efetuar a instalação do pacote de ferramentas 

XAMMP a fim de tornar mais fácil a instalação e configuração do MySQL, Apache e 

PHP.   
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Figura 4 - Tela inicial de instalação do XAMMP. Fonte: do autor. 

A Figura 4 ilustra a tela de instalação do pacote XAMMP no sistema 

operacional Windows 723 

Figura 5 - Seleção dos recursos a serem instalados. Fonte: do autor. 

                                            

23 https://www.microsoft.com/en-us/software-download/windows7 (acesso em 29/10/2018). 

https://www.microsoft.com/en-us/software-download/windows7
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O pacote XAMMP foi criado para ser fácil de instalar e usar. Facilita muito 

a instalação dos recursos principais para hospedar e executar a aplicação.  

Com apenas a instalação deste pacote pode-se concluir a fase de 

instalação de todos os recursos básicos para o funcionamento da aplicação. Como 

ilustrado na Figura 5, é possível selecionar somente os recursos que serão 

utilizados. 

6.2.2 APRESENTAÇÃO DOS PRINCIPAIS RECURSOS 

Após a instalação do XAMMP, pode-se ter acesso ao painel de controle 

da aplicação. Através deste painel é possível efetuar as configurações dos 

componentes e inicializa-los.  

Figura 6 - Painel de controle do XAMMP. Fonte: do autor. 
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 Após a inicialização do Apache e do MySQL é possível, através do 

navegador de internet, acessar a página do PhpMyAdmin24 (Figura 7) que é uma 

ferramenta gratuita para a manipulação do MySQL [5].  

 O PhpMyAdmin já vem embutido no XAMMP. Aquele permitirá ao 

administrador do evento manipular o banco de dados e inserir as informações 

pioneiras na base de dados para o correto funcionamento do sistema (Figura 8).   

Figura 7 - Página inicial do PhpMyAdmin. Fonte: do autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

24 https://www.phpmyadmin.net/ 
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Figura 8 - Criando a estrutura do Banco de dados. Fonte: do autor. 

Figura 9 - Inserindo o administrador. Fonte: do autor. 



 53 

Após a inserção dos comandos para criação da estrutura da base de 

dados será necessário inserir um administrador por meio de tais comandos, pois 

este será o primeiro usuário do sistema. Após cria-lo, o usuário poderá acessar a 

aplicação e ter acesso a todas as funcionalidades desta. 

6.3 UTILIZAÇÃO DE UM SERVIDOR E BANCO DE DADOS EXTERNO 

Conforme explanado na Subseção 5.4.2, existem algumas empresas que 

disponibilizam serviços de hospedagem e banco de dados gratuitamente. Para a 

apresentação do uso desses recursos gratuitos será utilizado os serviços oferecidos 

pela empresa “000webhost”.  

Para começar a utilizar os serviços gratuitos oferecidos pela “000webhost” 

será necessário efetuar o cadastro em seu site25.  

Figura 10 - Página de cadastro 000webhost. Fonte: do autor. 

                                            

25 Página de cadastro - https://br.000webhost.com/inscrever-hospedagem-gratis (acesso em 

02/12/2018 às 21:48. 

https://br.000webhost.com/inscrever-hospedagem-gratis
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No momento do cadastro, conforme mostra a Figura 10, é possível criar 

um domínio (link do site). Esse será o domínio usado para divulgar a aplicação aos 

convidados. 

Após o cadastro no site da empresa é possível ter acesso às ferramentas 

que são disponibilizadas gratuitamente. Conforme é mostrado na Figura 11, a 

página inicial da aplicação dispõe de um painel de ferramentas. Lá pode-se ter 

acesso ao gerenciador de arquivos (onde será posto o código da aplicação) e ao 

gerenciador de banco de dados (onde será feita a gerência e armazenamento dos 

dados). 

Figura 11 - Painel de ferramentas. Fonte: do autor. 
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 Ao acessar o gerenciador de arquivos26 pode-se ter acesso a uma 

interface bem intuitiva e fácil de usar. Os arquivos da aplicação deverão ser 

copiados para a pasta “public_html”. A Figura 12 mostra os arquivos da aplicação 

proposta já enviados ao gerenciador de arquivos. 

Figura 12 - Gerenciador de arquivos do 000webhost. Fonte: do autor. 

Após o envio dos arquivos da aplicação proposta é possível acessa-la 

através do domínio criado ao cadastrar-se no “000webhost”. Entretanto, não será 

                                            

26 Gerenciador de Arquivos - https://files.000webhost.com/ (acesso em 02/12/2018 às 22:27). 

https://files.000webhost.com/
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possível usar as funcionalidades da aplicação proposta, pois a base de dados ainda 

não foi criada.  

Figura 13 - Página inicial da aplicação proposta acessada remotamente. Fonte: do autor. 

 Para criar a base de dados será necessário acessar o gerenciador de 

banco de dados, conforme já ilustrado no painel de instrumentos da página inicial da 

“000webhost”, e selecionar a opção “Novo banco de dados”. Após, será apresentado 

um formulário que deverá ser preenchido com o nome da base de dados, nome de 

usuário e senha.  A Figura 14 ilustra o momento da criação da base de dados. 
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Figura 14 - Criação do banco de dados. Fonte: do autor. 

 

 Após a criação do banco de dados é possível acessá-lo27. A interface que 

será aberta é a do “phpMyAdmin”. A partir deste ponto a execução da criação da 

base de dados será idêntica à vista na Subseção 6.2.2.  

 

                                            

27 Acesso ao phpMyAdmin - https://databases.000webhost.com/ (acessado em 02/12/2018 às 2018). 

https://databases.000webhost.com/
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Figura 15 - phpMyAdmin do 000webhost. Fonte: do autor. 

6.4 PRINCIPAIS FUNÇÕES DA APLICAÇÃO 

Neste tópico serão apresentadas as principais funcionalidades da 

aplicação. As funcionalidades serão apresentadas baseando-se no cenário fictício já 

descrito neste tópico.  

Para ter acesso às funcionalidades do sistema o usuário poderá acessar a 

opção “Identifique-se” (para usuários não identificados) ou a opção “Administrador” 

(para administradores do evento). A tela inicial é ilustrada na Figura 16. 
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Figura 16 - Página inicial da aplicação. Fonte: do autor. 

6.4.1 FUNÇÕES BÁSICAS DO ADMINISTRADOR 

 Inicialmente, de posse do login e senha de administrador este deverá 

efetuar o login, conforme ilustrado na Figura 17, e inserir todas as informações 

pertinentes ao evento na base de dados. 
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Figura 17 - Página de login de administrador. Fonte: do autor. 

 

O administrador deverá adicionar um endereço à lista de endereços. Após 

a inserção das informações do local do evento este poderá criar o evento e 

selecionar o endereço que criou. As Figuras 18 e 19 ilustram respectivamente tais 

fatos. 
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Figura 18 - Criando um endereço. Fonte: do autor. 

Figura 19 - Criando um evento. Fonte: do autor. 
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Figura 20 - Ativando um evento. Fonte: do autor. 

 Após a criação do evento será necessário ativa-lo. Conforme ilustrado na 

Figura 20, o administrator deverá selecionar o evento que deseja ativar. 

A plataforma foi desenvolvida para ser usada de forma autoexplicativa. 

Todas as funcionalidades possuem informações visuais e textuais com o intuito de 

facilitar o uso, mesmo que por um primeiro uso.  

A Figura 21 ilustra um exemplo de tal recurso através da indicação de um 

link que remete diretamente à página de criação de endereços (quando necessário 

criar um evento e não há endereço na lista de endereços).  

Figura 21 - Links facilitadores de acesso. Fonte: do autor. 
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 Após a criação e ativação do evento será necessário adicionar os itens à 

lista de itens. O administrador usará os itens mostrados na Tabela 9. Conforme a 

Figura 22, o sistema disponibiliza um formulário para inserção dos itens. 

 

Figura 22 - Inserindo itens à lista de itens. Fonte: do autor. 

 Após adicionados os itens estes podem ser apagados da base de dados 

utilizando a opção “Deletar Item”. A Figura 23 ilustra todos os itens cadastrados e a 

opção de seleção para apaga-los. 
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Figura 23 - Lista de itens cadastrados. Fonte: do autor. 

 Basicamente, estes são os passos para a aplicação funcionar 

corretamente. A partir deste ponto já é possível compartilhar 28 o link de acesso com 

os convidados.  

 A aplicação disponibiliza também a função de alteração de senha, vide 

Figura 24, e a opção de adicionar outro administrador, conforme ilustra a Figura 25. 

                                            

28 Para compartilhar um link de acesso fora da rede local o servidor deverá estar configurado para 

acesso remoto. O roteador deverá ter suas portas liberadas e direcionadas corretamente para a 

aplicação. 
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Figura 24 - Alteração de senha. Fonte: do autor. 

 

Figura 25 - Criação de um novo administrador. Fonte: do autor. 
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6.4.2 FUNÇÕES BÁSICAS PARA NÃO ADMINISTRADORES 

De posse do endereço eletrônico da aplicação, um convidado poderá 

acessar a plataforma da aplicação através de um navegador de internet. O usuário 

deverá selecionar a opção “Identifique-se” na página inicial, conforme ilustrado na 

Figura 16. 

Um usuário que já possua cadastro no sistema poderá efetuar login 

através do seu número de telefone, consoante a Figura 26. 

Figura 26 - Página de login de usuário não identificado. Fonte: do autor. 
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 Caso o usuário não tenha um cadastro, este poderá efetua-lo através da 

opção “identificar-se”. O sistema disponibilizará um formulário para preenchimento 

de algumas informações do usuário não identificado. A Figura 27 ilustra o fato. 

Figura 27 - Cadastro de um usuário não identificado. Fonte: do autor. 

 

 A fim de ilustrar as funcionalidades de um usuário identificado, considere-

se que todos os convidados já se identificaram no sistema e já selecionaram seus 

itens.  
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 A Figura 28 ilustra a página que aparecerá após um usuário não 

identificado efetuar login no sistema. Esta página é a mesma utilizada para confirmar 

ou cancelar a presença no evento.  

Será utilizado um convidado qualquer para exemplificar as 

funcionalidades de um usuário identificado. 

Figura 28 - Confirmação de presença. Fonte: do autor. 

 

 Se um usuário identificado desejar levar algum acompanhante consigo, 

aquele poderá cadastrar este no sistema. A Figura 29 ilustra o fato. 
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Figura 29 - Inserção de um acompanhante. Fonte: do autor. 

 Caso o usuário identificado deseje adicionar algum item à lista de itens 

(ilustrada na Figura 30) poderá adicionar até 5 itens, pois esta funcionalidade foi 

ativada pelo administrador no momento da criação do evento (Figura 19). 

Figura 30 - Lista de itens. Fonte: do autor. 
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 A Figura 31 ilustra o formulário gerado pelo sistema para adição de um 

novo item à lista de itens.  

Figura 31 - Adição de um novo item. Fonte: do autor. 

 

 Um convidado pode ver a lista das pessoas cadastradas no sistema que 

confirmaram a presença. Os acompanhantes destas também serão exibidos. A 

Figura 32 ilustra esta funcionalidade.  
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Figura 32 - Lista de pessoas confirmadas. Fonte: do autor. 

 

 

 Caso queira, um convidado poderá apagar seu cadastro na aplicação. 

Vide Figura 33. 
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Figura 33 - Página para excluir cadastro. Fonte: do autor. 

6.4.3 EXTRAINDO AS INFORMAÇÕES DO EVENTO 

Além das funcionalidades e opções apresentadas até aqui, é possível 

extrair algumas informações que poderão ser úteis para o evento através de 

relatórios gerados pela aplicação.  

O sistema disponibilizará 3 tipos de relatórios: simples, detalhado e 

completo. A aplicação permitirá não só a exibição dos relatórios na mesma página 

desta, mas também em uma nova página (caso o usuário deseje imprimir somente 

as informações do relatório). 

As Figuras 34, 35, 36, 37, 38, 39 ilustram as funcionalidades para gerar 

relatórios e exemplos de tais relatórios.  
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Figura 34 - Gerar relatório. Fonte: do autor. 

Figura 35 - Gerar relatório em nova janela. Fonte: do autor. 
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Figura 36 - Relatório simples. Fonte: do autor. 

Figura 37 - Relatório detalhado. Fonte: do autor. 
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Figura 38 - Relatório completo. Fonte: do autor. 



 76 

Figura 39 - Relatório completo em nova página. Fonte: do autor. 
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7 CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS 

 Este trabalho tem como objetivo atender a pequenos eventos (ou 

organizações), destinado a qualquer pessoa ou instituição pública ou privada, com o 

intuito de ajuda-los a gerenciar e organizar encontros. A aplicação foi desenvolvida e 

implementada utilizando recursos totalmente gratuitos e conta com um banco de 

dados e uma estrutura algorítmica planejada para evitar que as informações se 

tornem inconsistentes e redundantes.  

 A aplicação, porém, não possui a funcionalidade de personalizar o 

website de acordo com o tema do evento. Este recurso pode ser interessante para 

eventos mais sofisticados como casamentos, aniversários, noivados, entre outros. A 

aplicação proposta também só possui uma forma de login para um usuário 

identificado: através do número de telefone.  

 No futuro pretendo não só embutir a funcionalidade de personalização do 

tema da aplicação, permitindo ao administrador do evento adicionar mídias e textos 

personalizados no layout do website, mas também adicionar como forma de 

cadastro e login de usuários formas de identificação com cadastros do Google29 e 

Facebook30.   

 

 

 

 

  

                                            

29 https://accounts.google.com (acessado em 07/11/2018 às 13:44). 

30 https://pt-br.facebook.com/ (acessado em 07/11/2018 às 13:45). 

https://accounts.google.com/
https://pt-br.facebook.com/
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APÊNDICE 

 Este apêndice será composto pelas demais descrições dos casos de uso 

da aplicação que foram apresentadas no Capítulo 4, seção 4.2.  

 

Gerenciar Administrador 

Descrição: O caso de uso inicia-se quando um administrador necessita cadastrar ou 

remover outro administrador, ou alterar a sua senha. 

Atores: Administrador. 

Pré-condições: O Administrador deve estar identificado como tal no sistema. 

Fluxo Principal:  

1. O administrador seleciona a opção “Gerenciar Administrador”. 

2. O sistema exibe a página “Gerenciar Administrador”. 

3. De acordo com o tipo de operação desejada inicia-se um dos 

subfluxos: 

3.1. Se o administrador desejar cadastrar um novo administrador no 

sistema inicia-se o subfluxo “Criar administrador”; 

3.2. Se o administrador desejar alterar sua senha inicia-se o 

subfluxo “Alterar senha”; 

3.3. Se o administrador desejar apagar outro administrador do 

sistema inicia-se o subfluxo “Apagar administrador”. 

 

Subfluxo “Criar administrador” 

1. O administrador seleciona a opção “Criar administrador”. 

2. O sistema exibe um formulário para cadastramento. 

3. O administrador preenche as informações do formulário; 

4. O administrador pressiona o botão “Criar administrador” na interface; 

5. O sistema verifica as informações e guarda as mesmas no banco de 

dados; 

6. O sistema exibe uma mensagem indicando que a operação foi bem-

sucedida. 

Fluxo Alternativo: 

5. Login existente. 
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5.1.  O sistema informa que o login já existe; 

5.2.  Retorna ao passo 2 do subfluxo “Criar administrador”. 

Subfluxo “Alterar senha” 

1. O administrador seleciona a opção “Alterar Senha”; 

2. O sistema exibe um formulário solicitando a nova senha; 

3. O administrador pressiona o botão “Alterar senha” na interface; 

4. O sistema altera a senha do administrador no banco de dados; 

5. O sistema exibe uma mensagem indicando que a operação foi bem-

sucedida. 

Subfluxo “Apagar Administrador” 

1. O administrador seleciona a opção “Deletar administrador”; 

2. O sistema exibe uma tabela com os administradores cadastrados; 

3. O administrador seleciona o administrador a ser apagado; 

4. O administrador pressiona o botão “Excluir” na interface; 

5. O sistema apaga as informações de login e senha do administrador 

selecionado. 

Fluxo Alternativo: 

2. Há somente um administrador cadastrado 

2.1. O sistema informa que não existem administradores a serem 

apagados. 

Pós-condições: As operações de excluir e cadastrar um administrador, ou alterar a 

senha do atual administrador serão efetuadas. 

 

Gerenciar Pessoas 

Descrição: O caso de uso inicia-se quando o administrador necessita ter 

conhecimento das pessoas identificadas e cadastradas no sistema ou excluir as 

pessoas identificadas no mesmo. 

Atores: Administrador. 

Pré-condições: O Administrador deve estar identificado como tal no sistema. 

Fluxo Principal:  

1. O Administrador seleciona a opção “Pessoas”; 
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2. De acordo com a operação desejada inicia-se um dos subfluxos: 

2.1. Se o administrador necessitar ver as pessoas confirmadas 

inicia-se o subfluxo “Ver pessoas confirmadas”. 

2.2. Se o administrador necessitar ver as pessoas identificadas 

inicia-se o subfluxo “Ver pessoas identificadas”. 

2.3. Se o administrador necessitar excluir uma pessoa identificada 

inicia-se o subfluxo “Excluir pessoas identificadas”. 

Subfluxo “Ver pessoas confirmadas” 

1. O administrador seleciona a opção “Pessoas”; 

2. O sistema exibe uma tabela com as pessoas que confirmaram a 

presença no evento. 

Fluxo Alternativo: 

2. Nenhuma pessoa confirmou presença. 

2.1. O sistema informa que nenhuma pessoa confirmou presença 

ainda. 

Subfluxo “Ver pessoas identificadas” 

1. O administrador seleciona a opção “Pessoas”; 

2. Na página pessoas o administrador seleciona a opção “Identificadas”; 

3. O sistema exibe uma lista com as pessoas cadastradas no sistema. 

Fluxo Alternativo: 

3. Nenhuma pessoa está cadastrada no sistema. 

3.1. O sistema informa que nenhuma pessoa está cadastrada. 

Subfluxo “Excluir pessoas identificadas” 

1. O administrador seleciona a opção “Pessoas”; 

2. O administrador seleciona a opção “Identificadas”; 

3. O sistema exibe uma tabela com as informações das pessoas 

cadastradas no sistema; 

4. O administrador seleciona as pessoas que deseja excluir da base de 

dados; 

5. O administrador pressiona o botão de “excluir”; 

6. O sistema informa que a operação foi bem-sucedida. 
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Fluxo Alternativo: 

3. Não há pessoas identificadas. 

3.1. O sistema informa que não existem pessoas identificadas. 

 

Pós-condições: A operação de ver pessoas identificadas, confirmadas ou excluir 

pessoas identificadas são executadas no sistema. 

 

Gerenciar Item 

Descrição: O caso de uso inicia-se quando o Administrador deseja adicionar algum 

item na “Lista de Itens” ou deseja apagar algum item desta. 

Atores: Administrador. 

Pré-condições: O Administrador deve estar identificado como tal no sistema. 

Fluxo Principal:  

1. O Administrador seleciona a opção “Lista de Itens”. 

2. De acordo com o tipo de operação desejada inicia-se um dos 

subfluxos: 

2.1 Se o administrador necessitar cadastrar algum item na “Lista de 

itens” inicia-se o subfluxo “Adicionar item”. 

2.2 Se o administrador necessitar apagar algum item da “Lista de 

itens” inicia-se o subfluxo “Apagar item”. 

Subfluxo “Adicionar item” 

1. O Administrador seleciona a opção “Adicionar Item”. 

2. O sistema exibe um formulário para preenchimento dos dados do novo 

item. 

3. O usuário seleciona a opção “cadastrar Item” na interface do sistema. 

4. O sistema cadastra o item no banco de dados e informa que a 

operação foi bem-sucedida. 

Subfluxo “Apagar item” 

1. O sistema exibe uma tabela com os itens existentes no banco de 

dados; 

2. O Administrador seleciona os itens que deseja apagar da lista de itens; 
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3. O Administrador seleciona a opção “Excluir” na interface do sistema; 

4. O sistema apaga do banco de dados os itens selecionados. 

Fluxo alternativo 

1. Não existem itens cadastrados na base de dados 

1.1. O sistema informa ao usuário que não existem itens 

cadastrados no sistema. 

Pós-condições: A operação de cadastrar ou apagar item é efetuada no sistema. 

 

Ver lista de presentes 

Descrição: O caso de uso inicia-se quando o administrador necessita ver a lista de 

presentes associadas às pessoas confirmadas e não confirmadas para o evento. 

Atores: Administrador. 

Pré-condições: O Administrador deve estar identificado como tal no sistema. 

Fluxo Principal:  

1. O administrador seleciona a opção “Lista de presentes”. 

2. De acordo com a operação desejada inicia-se um dos subfluxos: 

2.1. Se o administrador desejar ver a lista de presentes dos usuários 

confirmados para o evento inicia-se o caso de uso “Lista de 

presentes de pessoas confirmadas”. 

2.2. Se o administrador desejar ver a lista de presentes dos usuários 

não confirmados no sistema inicia-se o caso de uso “Lista de 

presentes de pessoas não confirmadas”. 

Subfluxo “Lista de presentes de pessoas confirmadas” 

1. O sistema exibe uma tabela com os itens da lista de presentes de 

cada usuário confirmado. 

Fluxo alternativo 

1. Não existem presentes de pessoas confirmadas 

1.1. O sistema informa ao usuário que não existem presentes de 

pessoas confirmadas. 

Subfluxo “Lista de presentes de pessoas não confirmadas” 
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1. O administrador seleciona a opção “Não confirmadas”; 

2. O sistema exibe uma tabela com os itens da lista de presentes de 

cada usuário não confirmado. 

Fluxo alternativo 

2. Não existem presentes de pessoas não confirmadas 

2.1. O sistema informa ao usuário que não existem presentes de 

pessoas não confirmadas. 

Pós-condições: Uma tabela com as informações dos itens constantes na lista de 

presentes dos usuários confirmados ou não confirmados é exibida pelo sistema. 

 

Gerenciar endereço 

Descrição: O caso de uso inicia-se quando o usuário necessita criar, apagar ou 

editar algum endereço. 

Atores: Administrador. 

Pré-condições: O Administrador deve estar identificado como tal no sistema. 

Fluxo Principal:  

1. O administrador seleciona a opção “Endereços”; 

2. De acordo com a operação desejada inicia-se um dos subfluxos: 

2.1. Se o administrador desejar criar um endereço inicia-se o 

subfluxo “Criar endereço”. 

2.2. Se o administrador desejar apagar algum endereço inicia-se o 

subfluxo “Apagar endereço”. 

2.3. Se o administrador desejar editar algum endereço inicia-se o 

subfluxo “Editar endereço”. 

Subfluxo “Criar endereço” 

1. O administrador seleciona a opção “Adicionar endereço”; 

2. O sistema exibe um formulário com os dados do endereço a ser 

criado; 

3. O administrador preenche o formulário; 

4. O administrador pressiona o botão “Adicionar” na interface; 

5. O sistema cadastra o endereço com os dados informados; 

6. O sistema exibe uma mensagem confirmando a operação. 
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Fluxo alternativo 

4.  O endereço já existe. 

4.1. O sistema informa ao administrador que o endereço já existe; 

4.2. Volta ao passo 2 do subfluxo “Criar endereço”. 

Subfluxo “Apagar endereço” 

1. O sistema exibe uma tabela com os dados dos endereços não 

associados aos eventos; 

2. O administrador seleciona quais endereços deseja apagar da base de 

dados; 

3. O administrador pressiona o botão “Excluir” na interface do sistema; 

4. O sistema apaga as informações do endereço e informa ao usuário se 

a operação foi bem-sucedida. 

Fluxo alternativo 

1. O sistema exibe uma tabela com os dados dos endereços associados 

aos eventos. 

1.1. A opção de selecionar e excluir os endereços associados a 

eventos não estará disponível ao administrador. 

1.2. O sistema informa ao administrador que ele precisa apagar o 

evento associado ao endereço para conseguir apagar este. 

Subfluxo “Editar endereço” 

1. O administrador seleciona a opção “Editar endereço”; 

2. O sistema exibe uma tabela com as informações dos endereços; 

3. O administrador seleciona o endereço que deseja editar; 

4. O administrador pressiona o botão “selecionar” na interface; 

5. O sistema carrega todas as informações do endereço em formulários 

próprios; 

6. O administrador altera a informação que achar pertinente; 

7. O administrador pressiona o botão “Editar” na interface; 

8. O sistema efetua a edição e informa ao usuário que a operação foi 

bem-sucedida. 

Fluxo alternativo 
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2. Não existem endereços cadastrados. 

2.1. O sistema informa ao administrador que não existem endereços 

cadastrados no sistema.  

Pós-condições: A operação criar, apagar ou editar um endereço é executada. 

 

Gerenciar evento 

Descrição: O caso de uso inicia-se quando o administrador necessita ativar, criar ou 

apagar um evento. 

Atores: Administrador. 

Pré-condições: O Administrador deve estar identificado como tal no sistema. 

Fluxo Principal:  

3. O Administrador seleciona a opção “Eventos”; 

4. De acordo com a operação desejada inicia-se um dos subfluxos: 

4.1. Se o administrador necessitar ativar um evento inicia-se o 

subfluxo “Ativar evento”. 

4.2. Se o administrador necessitar criar um evento inicia-se o 

subfluxo “Criar evento”. 

4.3. Se o administrador necessitar apagar um evento inicia-se o 

subfluxo “Apagar evento”. 

Subfluxo “Ativar evento” 

1. O sistema exibe uma tabela com os eventos e suas informações 

cadastradas no sistema; 

2. O Administrador seleciona qual evento deseja ativar; 

3. O administrador pressiona o botão “Selecionar” na interface; 

4. O sistema informa ao usuário que o evento foi ativado. 

Fluxo Alternativo: 

1. Não existem eventos cadastrados. 

1.1. O sistema informa que não existem eventos cadastrados no 

sistema. 

Subfluxo “Criar evento” 

1. O administrador seleciona a opção “Criar Evento”; 
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2. O sistema exibe um formulário a ser preenchido com os dados do 

novo evento; 

3. O administrador preenche os campos do formulário; 

4. O administrador pressiona o botão “Criar” na interface; 

5. O sistema informa ao usuário que a operação foi bem-sucedida. 

Fluxo Alternativo: 

4. O evento já existe na base de dados. 

4.1. O sistema ao consultar a base de dados informa ao 

administrador que o evento já se encontra cadastrado na base 

de dados; 

4.2. Volta ao passo 2 do subfluxo “Criar evento”. 

Subfluxo “Apagar evento” 

1. O Administrador seleciona a opção “Deletar Evento”; 

2. O sistema exibe uma tabela com os eventos e suas informações 

cadastradas no sistema; 

3. O administrador seleciona os eventos que deseja apagar; 

4. O administrador pressiona o botão “Excluir” na interface da página; 

5. O sistema apaga do banco de dados todas as informações 

relacionadas ao evento e informa ao usuário. 

Fluxo Alternativo: 

1. Não existem eventos cadastrados. 

1.1. O sistema informa que não existem eventos cadastrados. 

Pós-condições: A operação ativar, criar ou apagar um evento é executada no 

sistema. 

 

Gerar relatório 

Descrição: O caso de uso inicia-se quando o administrador necessita gerar um 

relatório na própria janela da aplicação ou em uma nova janela. 

Atores: Administrador 

Pré-condições: O Administrador deve estar identificado como tal e deve haver um 

evento ativo. 
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Fluxo Principal:  

1. O Administrador seleciona a opção “Relatório”; 

2. De acordo com a operação desejada inicia-se um dos subfluxos: 

2.1. Se o administrador desejar exibir um relatório na própria janela 

da aplicação inicia-se o subfluxo “Exibir relatório”. 

2.2. Se o administrador desejar exibir um relatório em uma nova 

janela inicia-se o subfluxo “Relatório em nova janela”. 

Subfluxo “Exibir relatório” 

1. O sistema exibe os tipos de relatórios existentes para exibição; 

2. O administrador seleciona o tipo de relatório que deseja exibir; 

3. O administrador pressiona o botão “Exibir” na interface; 

4. O sistema exibe na própria janela da aplicação o relatório ao 

administrador. 

Fluxo Alternativo: 

1. Não existem eventos cadastrados. 

1.1. O sistema informa que não existem eventos cadastrados. 

Subfluxo “Relatório em nova janela” 

1. O administrador seleciona a opção “Relatório em nova janela”; 

2. O sistema exibe um link de acordo com o tipo do relatório desejado; 

3. O administrador clica no link do tipo de relatório que deseja exibir; 

4. O sistema exibe em uma nova janela o relatório ao administrador. 

Fluxo Alternativo: 

1. Não existem eventos cadastrados. 

1.1. O sistema informa que não existem eventos cadastrados. 

Pós-condições: É gerado um relatório de acordo com o tipo escolhido pelo 

administrador. 

 

Casos de uso de usuário identificado 

Gerenciar presença 
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Descrição: O caso de uso inicia-se quando o usuário identificado deseja confirmar 

ou cancelar a sua presença no evento. 

Atores: Usuário Identificado. 

Pré-condições: O usuário identificado deve estar identificado como tal pelo sistema. 

Fluxo Principal:  

1. O usuário identificado seleciona a opção “Presença”; 

2. De acordo com o tipo de operação desejada executa-se um dos 

subfluxos: 

2.1. Se o usuário identificado desejar confirmar a sua presença no 

evento executa-se o subfluxo “Confirmar presença”. 

2.2. Se o usuário identificado desejar cancelar a sua presença no 

evento executa-se o subfluxo “Cancelar presença”. 

Subfluxo “Confirmar presença” 

1. O usuário identificado pressiona o botão “SIM” na interface do sistema; 

2. O sistema altera o status da presença para “Confirmado”. 

Subfluxo “Cancelar presença” 

1. O usuário identificado pressiona o botão “NÃO” na interface do 

sistema; 

2. O sistema altera o status da presença para “Não Confirmado”. 

Pós-condições: O status de presença do convidado identificado é alterado. 

 

Gerenciar acompanhante 

Descrição: O caso de uso inicia-se quando o usuário identificado deseja cadastrar 

ou remover um acompanhante. 

Atores: Usuário identificado. 

Pré-condições: O usuário identificado deve estar identificado como tal no sistema. 

Fluxo Principal: 

1. O usuário seleciona a opção “Acompanhante”; 

2. De acordo com o tipo de operação desejada inicia-se o subfluxo: 



 90 

2.1. Se o usuário identificado desejar remover um acompanhante de 

sua lista de acompanhantes executa-se o subfluxo “Remover 

acompanhante”. 

2.2. Se o usuário identificado desejar inserir um acompanhante na 

sua lista de acompanhantes executa-se o subfluxo “Cadastrar 

acompanhante”. 

Subfluxo “Remover acompanhante” 

1. O sistema exibe uma tabela com os nomes dos acompanhantes; 

2. O usuário identificado seleciona quais acompanhantes deseja apagar 

da base de dados; 

3. O usuário identificado pressiona o botão “Excluir” na interface; 

4. O sistema informa ao usuário identificado que a operação foi bem-

sucedida. 

Fluxo alternativo 

1. Não existem acompanhantes na lista de acompanhantes do usuário 

identificado. 

1.1. O sistema informa ao usuário que não existem acompanhantes 

na lista de acompanhantes. 

Subfluxo “Cadastrar acompanhante” 

1. O usuário identificado seleciona a opção “Inserir acompanhante”. 

2. O sistema exibe um formulário ao usuário. 

3. O usuário identificado preenche o formulário. 

4. O usuário identificado pressiona o botão “Criar acompanhante” na 

interface; 

5. O sistema informa ao usuário identificado que a operação foi bem-

sucedida. 

Fluxo Alternativo: 

4. Acompanhante existente 

4.1. O sistema informa que o nome do acompanhante já existe na base 

de dados. 

4.2. Volta o passo 2 do subfluxo “Cadastrar acompanhante”. 
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Pós-condições: A operação de apagar ou cadastrar um acompanhante é 

executada. 

 

Ver pessoas confirmadas 

Descrição: O caso de uso inicia-se quando o usuário identificado necessita ter 

conhecimento das pessoas que confirmaram presença no evento. 

Atores: Usuário identificado. 

Pré-condições: O usuário identificado deve estar identificado como tal no sistema. 

Fluxo Principal:  

1. O usuário identificado seleciona a opção “Pessoas confirmadas”; 

2. O sistema exibe uma tabela com as pessoas que confirmaram a 

presença no evento. 

Fluxo Alternativo: 

2. Nenhuma pessoa confirmou presença. 

2.1. O sistema informa que nenhuma pessoa confirmou presença 

ainda. 

Pós-condições: O sistema mostra as pessoas que confirmaram a presença ou 

informa que não há pessoas confirmadas. 

 

Gerenciar presentes 

Descrição: O caso de uso inicia-se quando o usuário identificado deseja remover ou 

inserir algum item a sua lista de presentes ou adicionar algum presente diretamente 

à lista de itens (se permitido pelo administrador). 

Atores: Usuário identificado. 

Pré-condições: O usuário identificado deve estar identificado como tal no sistema. 

Fluxo Principal:  

1. O usuário identificado seleciona a opção “Lista de presentes”; 

2. De acordo com a operação desejada executa-se um dos subfluxos: 

2.1. Se o usuário identificado desejar remover um item da lista de 

presentes executa-se o subfluxo “Remover presentes”. 

2.2. Se o usuário identificado desejar inserir algum item à lista de 

presentes executa-se o subfluxo “Inserir presentes”. 
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2.3. Se o usuário identificado desejar adicionar um item à lista de 

itens executa-se o subfluxo “Adicionar Item”. 

Subfluxo “Remover presentes” 

1. O sistema exibe uma tabela com os itens da lista de presentes do 

Usuário Identificado; 

2. O usuário identificado seleciona os itens que deseja apagar da lista de 

presentes. 

3. O usuário identificado seleciona a opção “Excluir” na interface da 

página. 

4. O sistema informa ao usuário identificado que a operação foi bem-

sucedida. 

Fluxo Alternativo:  

1. Não existem itens adicionados à lista de presentes. 

1.1. O sistema informa ao usuário que não existem itens adicionados à 

lista de presentes. 

Subfluxo “Inserir presentes” 

1. O usuário identificado seleciona a opção “Adicionar presentes à lista”; 

2. O sistema exibe uma tabela com os itens cadastrados na base de 

dados. 

3. O usuário identificado seleciona os itens que deseja adicionar à lista 

de presentes; 

4. O usuário identificado pressiona o botão “Verificar quantidade” na 

interface; 

5. O sistema exibe uma tabela com um formulário para inserir a 

quantidade desejada; 

6. O usuário identificado preenche o campo do formulário com a 

quantidade desejada; 

7. O usuário identificado pressiona o botão “Adicionar” na interface; 

8.  O sistema retorna ao passo 1 do fluxo principal. 

Fluxo Alternativo: 

2. Não existem itens cadastrados. 
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2.1. O sistema informa ao usuário que não existem itens cadastrados 

no sistema. 

Subfluxo “Adicionar Item” 

1. O usuário seleciona a opção “Adicionar item”; 

2. O sistema informa ao usuário a quantidade de itens que ele ainda 

pode adicionar. 

3. O sistema exibe um formulário para preenchimento dos dados do novo 

item. 

4. O usuário seleciona a opção “Adicionar Item” na interface do sistema. 

5. O sistema informa ao usuário identificado que a operação foi bem-

sucedida. 

Fluxo Alternativo: 

1. A opção para o usuário identificado cadastrar item na lista de itens não 

está habilitada pelo administrador. 

1.1. A opção “Adicionar item” fica oculta. 

5. O usuário excedeu o número de itens permitido. 

5.1. O sistema informa ao usuário identificado que ele não pode 

cadastrar nenhum item, pois já excedeu o seu limite. 

Pós-condições: A operação de remover ou inserir um item à lista de presentes, ou 

adicionar um item à lista de itens é executada. 

 

Ver informações do evento 

Descrição: O caso de uso inicia-se quando o usuário identificado deseja ver as 

informações do evento. 

Atores: Usuário identificado. 

Pré-condições: O usuário identificado deve estar identificado como tal no sistema. 

Fluxo Principal:  

1. O usuário identificado seleciona a opção “Presença”. 

2. O sistema exibe as informações do endereço do evento. 

Fluxo Alternativo: 

2. Não existem eventos ativados 
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2.1. O sistema informa ao usuário identificado que não existe evento 

ativado. 

Pós-condições: As informações do evento são exibidas na interface. 

 

Excluir cadastro 

Descrição: O caso de uso inicia-se quando o usuário identificado deseja apagar os 

seus dados do sistema. 

Atores: Usuário identificado. 

Pré-condições: O usuário identificado deve estar identificado como tal no sistema. 

Fluxo Principal:  

1. O usuário identificado seleciona a opção “Excluir o meu cadastro”. 

2. O sistema exibe as informações do usuário identificado. 

3. O usuário identificado pressiona o botão “Excluir” na interface; 

4. O sistema informa que a operação não poderá ser desfeita; 

5. O usuário identificado pressiona o botão “Sim” na interface; 

6. Os dados são apagados do sistema; 

7. O usuário é remetido à página principal da aplicação. 

Pós-condições: As informações do usuário são apagadas do banco de dados. 

 

Casos de uso de usuário não identificado 

 

Identificar-se no sistema 

Descrição: O caso de uso inicia-se quando um usuário qualquer deseja identificar-

se no sistema. 

Atores: usuário não identificado. 

Pré-condições: Deve haver ao menos um evento cadastrado no sistema e o 

usuário, na página inicial, deve selecionar a opção “Identifique-se”. 

Fluxo Principal:  

1. O usuário não identificado, na página inicial da aplicação, seleciona a 

opção “Identifique-se”; 
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2. O sistema apresenta um formulário para preenchimento do número de 

telefone do usuário; 

3. O usuário não identificado preenche os campos com o seu número de 

telefone; 

4. O usuário não identificado pressiona o botão “Entrar” na interface; 

5. O sistema verifica junto ao banco de dados o cadastro do usupario 

não identificado; 

6. O sistema apresenta a tela de Usuário Identificado. 

Fluxo Alternativo: 

1. Não existem eventos cadastrados. 

1.1. O sistema informa que não existem eventos disponíveis. 

5. O usuário não é cadastrado na base de dados 

5.1. O sistema informa que o usuário não é cadastrado no sistema. 

Pós-condições: A página principal do usuário identificado é exibida. 

 

Cadastrar-se no sistema 

Descrição: O caso de uso inicia-se quando o usuário não identificado deseja 

identificar-se no sistema. 

Atores: Usuário não identificado. 

Pré-condições: O usuário não identificado deverá pressionar o botão “Identificar-se” 

na interface da página de login. 

Fluxo Principal:  

1. O usuário não identificado pressiona o botão “Identificar-se” na 

interface da página de login de usuário não identificado; 

2. O sistema apresenta um formulário para cadastramento do usuário no 

banco de dados. 

3. O usuário não identificado preenche os campos do formulário. 

4. O Usuário não identificado pressiona o botão “Cadastrar” na interface; 

5. O sistema cadastra o usuário na base de dados; 

6. O sistema exibe a página principal do usuário identificado. 

Fluxo Alternativo: 
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5. O Usuário não identificado já é cadastrado na base de dados 

5.1. O sistema informa ao usuário que o usuário já é cadastrado. 

Pós-condições: O usuário é cadastrado na base de dados. 

 

Ver informações do evento 

Descrição: O caso de uso inicia-se quando um usuário não identificado deseja ver 

as informações do evento. 

Atores: Usuário não identificado. 

Pré-condições: O usuário não identificado deverá pressionar o botão “Identifique-

se” na página inicial do sistema. 

Fluxo Principal:  

1. O usuário não identificado seleciona a opção “Identifique-se” na 

interface da página inicial do sistema; 

2. O usuário não identificado seleciona a opção “exibir endereço do 

evento” na interface; 

3. O sistema exibe as informações do endereço do evento na interface 

do sistema. 

Fluxo Alternativo: 

1. Não existem eventos ativados 

1.1. O sistema informa ao usuário não identificado que não existe 

evento ativado. 

Pós-condições: As informações do evento são exibidas na interface. 

 

 


