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1 INTRODUÇÃO 
 

Com a popularização da Internet sobre todas as camadas da sociedade e a 

demanda crescente de uma forma mais ágil de acesso à informação, tornou-

se indispensável que a publicação de informações referentes à disponibilidade de vagas de 

estágios e notícias feitas pelo Núcleo de Atividades Formativas (NAF), da UFPR fosse feita 

de uma maneira rápida, bem organizada e precisa. Pensando nisso este projeto tem como 

objetivo criar um sistema confiável e de fácil utilização, para os funcionários do NAF e para 

os usuários (alunos de todos os cursos da Universidade Federal do Paraná), e que 

possibilite a divulgação de vagas de estágio para os mesmos. 
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1.1Objetivos do Projeto 
 

 Desenvolver um sistema para o gerenciamento e publicação de vagas de estágios 

e notícias, com mais funcionalidades – tais como, avaliação de vaga pelo aluno e 

cadastramento de empresas recrutadoras – ele deverá ser de fácil navegabilidade para o 

usuário, leve o suficiente para rodar em computadores domésticos, e de fácil manutenção. 

Manutenção que será administrada pelos funcionários do NAF, (aqueles que obtiverem tal 

privilégio como administrador do sistema), para tal ele terá uma interface de administrador, 

onde o usuário poderá gerenciar todos os aspectos referentes a publicação de vagas e 

administração do site. 

 

1.2 Histórico da Empresa  
 

 Em 2002, após uma reestruturação na Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), foi 

criado o Núcleo de Atividades Formativas - NAF, responsável pela implementação das 

diretrizes políticas das atividades formativas levando em consideração os princípios, 

objetivos e metas da Lei nº. 9394/96 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e das 

Diretrizes Curriculares, (baseada no princípio do direito universal à educação para todos), 

que asseguram a competência das Instituições de Ensino Superior em promover a 

flexibilização do currículo de seus cursos e o disposto no Plano Nacional de Educação, 

referente às atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

O NAF ao considerar as Atividades Formativas como procedimentos didático-

pedagógicos, sendo parte integrante do currículo e tendo referência direta com as questões 

de ensino, entendem que as mesmas devem ter o mesmo tratamento dado as demais 

questões da graduação. 

Após um processo de discussão por meio de reuniões e seminários com a 

participação da comunidade acadêmica, foi aprovada por unanimidade pelo Conselho de 

Ensino e Pesquisa e Extensão a Resolução 70/04 - CEPE, que dispõe sobre as atividades 

formativas na flexibilização dos currículos dos cursos de graduação e de ensino 

profissionalizante da UFPR. Destaca-se nela a importância das atividades formativas como 

elementos enriquecedores na formação profissional dos graduandos e que estas podem 

contribuir positivamente na retroalimentação dos currículos dos cursos e desta forma, na 

qualidade de seus Projetos Pedagógicos.  

 

1.3 Cenário Atual 
 

O sistema que é utilizado não supre todas as necessidades para o gerenciamento 

de vagas de estágios e notícias feitos pelo NAF. 
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O formulário de cadastro de estágios está desatualizado. 

É impossível ao aluno avaliar vagas. 

Para a edição de uma vaga de estágio ou notícia, por exemplo, é necessária a 

utilização de programas de edição de texto (como Word) ou de imagem (como o 

Photoshop). Esse tipo de tarefa é centralizada em um único funcionário – pois existe o 

problema de não ter em todas as máquinas o programa necessário ou nem todos os 

funcionários saberem utilizar os referidos programas -, e se ocorre algum problema com o 

computador deste funcionário ou ele falta o trabalho, toda a tarefa fica comprometida. 

 1.4 Cenário Proposto 
 

O novo sistema virá para sanar algumas falhas do sistema antigo, tais como:  

 Novas funções e uma interface de melhor compreensão para o funcionário e para 

o usuário do sistema; 

 Alterações/correções no texto de uma vaga de estágio poderão ser feitas dentro 

do próprio sistema, sem a necessidade de se utilizar de outros programas para tal 

fim. Tal proposta também é válida para edição de notícias; 

 As empresas ou recrutadoras que quiserem divulgar vagas para estágio terão 

apenas que preencher um pré-cadastro com informações restritas e básicas – 

telefone para contato, nome do responsável, texto a ser divulgado sobre a vaga, 

etc.; Podendo a empresa recrutadora ter vários representantes e vice versa. 

 Ao NAF caberá a tarefa de incluir/aceitar ou não divulgar a respectiva vaga, 

podendo editá-la ou excluí-la se necessário; 

 O estudante (apenas alunos da UFPR) poderá pesquisar vagas de estágio apenas 

dentro do seu curso – tal restrição será feita atrás do seu registro de matricula 

mais senha, o que garantirá que ele visualize apenas vagas para o seu curso; 

 O aluno, se desejar, poderá fazer uma avaliação referente à vaga ofertada: se 

estava de acordo com o que foi publicado, se foi bem tratado pela empresa, etc.; 

 

O cadastro da empresa será de responsabilidade do NAF, utilizando-se de outro 

sistema pré-existente e o qual não será substituído e nem acoplado ao sistema que está 

sendo desenvolvido, exigência está feita pelo próprio NAF. 

  

1.5 Funções Principais 
1.5.1 Funções principais dos Administradores do NAF 
 

 Submeter vagas de estágio; 

 Gerenciar a publicação de vagas; 
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 Gerenciar Vagas e Empresas; 

 Gerenciar usuários; 

 Gerenciar o conteúdo do site do NAF (www.estagios.ufpr.br); 

 Publicar noticia; 

 Gerenciar noticia; 

 Cadastrar empresa (s); 

 

1.5.2 Funções principais do Aluno 
 

 Visualizar detalhes da vaga; 

 Avaliar a vaga, possibilitando ao aluno justificar sua avaliação; 

 Fazer uma busca por vagas referentes ao seu curso; 

 

1.6 Questões de Desempenho 
 

 O site deverá ser leve o suficiente para rodar em qualquer browser que siga o 

padrão W3C mais o Internet Explorer utilizando as configurações de hardware de 

um computador residencial ou superior;  

 O site deverá ser leve o suficiente para rodar nos servidores da UFPR sem onerar 

a mesma em termos de desempenho e utilizar as recursos existentes hoje;  

 

1.7 Restrições Técnicas e Administrativas 
 

 O sistema não deverá se utilizar nenhum recurso que já não esteja disponível na 

UFPR, tais como: servidores, máquinas, softwares (inclusive plugins e bibliotecas), 

banda e rede;  

 O sistema não poderá requerer treinamento adicional dos funcionários do NAF 

nem do CCE ou qualquer outro departamento; 

 O sistema deverá resguardar a confidencialidade das informações dos alunos para 

com as empresas e recrutadores e vice-versa;  

 A validação dos alunos será feita por numero de matricula e senha, sendo a senha 

sua data de nascimento, validados pelo servidor LDAP do Centro de Computação 

Eletrônica da UFPR; 

 Para mudar a senha o aluno terá de mudar a mesma no portal do aluno da UFPR 

e assim a mesma será mudada no sistema; 
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2 RISCOS 
 
2.1 Análise dos Riscos 

 

 O desconhecimento das ferramentas utilizadas no desenvolvimento do projeto 

(implementação e documentação); 

 Dificuldade de marcar encontros regulares para o desenvolvimento do sistema. 

 Integração da equipe; 

 Tempo de termino do projeto; 

 

2.2 Administração dos Riscos 
 

a) Integrantes da equipe não possuem um conhecimento pratico na utilização das 

ferramentas de desenvolvimento do sistema. 

Grau: MÉDIO 

 

b) Os integrantes por terem muitas atividades externas (estágios e/ou trabalhos), têm seus 

horários livres divergentes, complicando encontros com todos os membros da equipe, o que 

pode ocasionar atrasos na entrega das tarefas. 

Grau: ALTO 

 

c) O entrosamento interno da equipe é fator importante para o continuidade e o termino do 

projeto, mas fatores externos (falta de comprometimento) podem causar desarmonia no 

grupo. 

Grau: BAIXO 

 

d) O tempo para o termino do projeto esta escasso. E com a dificuldade de promover 

encontros regulares esse tempo acaba ficando cada vez mais escasso. 

Grau: ALTO 

 
2.2.1 Opções Para Evitar os Riscos 

 Os integrantes da equipe deveram fazer um estudo aprofundado de tais 

ferramentas; 

 Encontrar um horário livre em comum a toda a equipe; 

 Os membros assumirem suas responsabilidades no projeto; 

 Promover mais encontros para o termino do projeto; 
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3 CRONOGRAMA 
 

                                      

Gráfico 1 – Cronograma do Projeto 
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4 RECURSOS 
4.1 Pessoal 

 

A equipe do projeto é composta por alunos de graduação do curso de Tecnologia 

em Informática da UFPR, orientados pelo professor Irapuru Florido. 

São eles: Adam Foerster, Frederico Augusto de Camargo, Liliane da Silva Pinheiro, Juliana 

Savia Faustino  e Willian Dittrich Gaspar. 

   

4.2 Hardware 
 

Computadores situados no laboratório 4 e 3 da Escola Técnica da UFPR e dois (2) 

notebooks de uso pessoal. 

 

4.3 Tecnologias Utilizadas 
 

 PHP 5 Orientado a Objetos no paradigma MVC; 

 MySQL versão 5.1; 

 Macromedia Dreamweaver 8; 

 Zend Studio 5.5; 

 Jude Community UML; 

 DB Designer4.0; 

 Microsoft Office Project 2007;  

 WBS Chart Pro; 

 Serviço de Hospedagem BlueHost; 
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5 ORGANIZAÇÃO DE PESSOAL 
5.1 Estrutura da Equipe 

 

Todos os integrantes da equipe serão responsáveis pelo projeto como um todo, ou 

seja, terão participação em todas as atividades que o projeto envolve. Desde a parte de 

modelagem até a implementação. 
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6 GRÁFICO DE GANTT 
 

 

Gráfico 2 – Gantt 
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7 WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS) 

 

Gráfico 3 – Work Breakdown Structure (WBS) 
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8 DIAGRAMAS 
8.1 Diagrama de Classes 
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8.2 Diagrama de Entidade-Relacionamento 
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8.3 Diagrama de Casos de Uso 
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9 CENARIOS  
9.1 Cenários do Ator Empresa  

9.1.1 Cenário Cadastrar Empresa 
A para que a empresa/entidade possa publicar uma vaga ela necessita estar 

cadastrada. Para submeter uma vaga, a empresa necessita já ter um cadastro prévio.  

 

9.1.1.1 - Descrição do processo 

O representante João, da Empresa Copel, deseja submeter uma vaga de estágio. 

Ele acessa o site do Núcleo de Atividades Formativas e clica em “Oferecer Vagas”. É 

apresentada uma tela para informar login e senha. Como não possui, João clica no botão 

para efetuar cadastro. João informa o CPF 555.111.333-05, o Nome João, o Email 

joão@copel.com, informa a Senha 1234, preenche o campo de confirmação e o Telefone 

3033-5555. 

 

9.1.2 Cenário Cadastrar Vaga 

Este cenário se refere à tarefa de cadastro da vaga por parte do Ator Empresa 

recrutadora. 

  

9.1.2.1 Descrição do processo 

Após clicar no botão “Oferecer vagas” da página inicial do site, o Ator empresa ou 

recrutadora é direcionado para uma tela de login, onde a recrutadora poderá se cadastrar; 

se já cadastrar a entrar com seu login (e-mail) e senha, se login e senha estarem corretos o 

usuário será direcionado para uma nova tela, onde ele terá a possibilidade de escolher uma 

das seguintes possibilidades: 

 Cadastrar vaga de estagio 

 Modificar senha 

 Gerenciar empresas 

 Modificar perfil 

O Ator escolhe a opção de cadastrar vaga de estagio é assim é direcionado para uma 

nova tela onde poderá preencher o formulário de acordo com as informações da vaga.  

Após seu devido preenchimento, ele clica no botão “Inserir”. 

Se o cadastramento for bem sucedido, será apresentado um pequeno informativo 

avisando sobre o cadastramento e que o administrador do sistema ira avaliar a vaga e 

mandar um informático a empresa recrutadora, sobre a publicação ou não da vaga. 

 

9.1.2.2 Manipulações especiais 

Se o Ator for de uma recrutadora, é solicitado a informar as informações da 

empresa que ela representa. 
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9.1.2.3 Cenário principal 

A Empresa Copel decide ofertar uma vaga de estágio para o curso de Engenharia 

Elétrica. 

O Ator João, funcionário da Copel e cadastrado no sistema, acessa o site 

http://estagios.ufpr.br e clica no botão “Oferecer Vagas”. 

João seleciona o botão cadastrar uma vaga de estagio, e em seguida, é 

direcionado à tela de escolha da Empresa a qual representa. João verifica na lista o nome 

da Empresa Copel, e clica em ‘Escolher’. João informa as informações da vaga Título “Vaga 

para Engenharia Elétrica”, Atividades “Lidar com circuitos, transformadores, revisar 

resistores” Ano/Período “5º semestre”, Sexo “Masculino”, Horário “das 14 às 18h”, Bolsa 

Auxílio/Mês “R$200,00”, Benefícios “Vale transporte”, Curso a que se destina a opção 

“Engenharia Elétrica”. 

João lê as informações por ele digitadas e clica em “Completar oferta”. 

O sistema mostra um informativo avisando que a oferta de vaga foi efetuada e que 

será analisada pelo administrador do sistema, antes de ser definitivamente publicada.  

 

10.2 Cenário Aluno 
9.2.1 Cenário Visualizar Lista de Vagas  

Este cenário se refere à tarefa de Visualizar a lista de vagas disponíveis por parte 

do aluno. 

 

9.2.1.1 Descrição do processo  

Para se logar no sistema o aluno deverá informar seu código de matrícula e senha. 

Após iniciar uma sessão, o aluno Carlos, Código de matrícula GRR20051234 verá 

uma tela com todas as vagas de estágio referentes ao de Direito e período disponível para 

estagio.  

  

9.2.1.2 Cenário principal 

O aluno do curso de Direito Carlos efetua login no sistema informando sua 

matrícula e senha e na tela aparecem listadas cinco vagas para seu curso. Carlos escolhe a 

Vaga “Auxiliar de revisão de processos”. Clica em “Detalhes”, vê suas informações e marca 

entrevista pelo número de contato. Carlos comparece a entrevista e é contratado para a 

vaga a que se propôs. No mesmo dia, Carlos acessa o site do Núcleo de Atividades 

Formativas, efetua login no sistema, verifica na lista de vagas visualizadas a vaga “Auxiliar 

de revisão de processos”, clica em “Avaliar” e clica em “Positiva”. 
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9.2.2 Cenário Visualizar Vaga em Detalhe 
Este cenário se refere à tarefa do aluno de visualizar uma vaga de estágio em 

detalhe. 

 

9.2.2.1 Descrição do processo 

O Aluno loga-se no sistema, visualiza a lista de vagas e clica em “Detalhes” e clica 

em ‘Escolher’. João informa as informações da vaga Título “Vaga para Engenharia Elétrica”, 

Atividades “Lidar com circuitos, transformadores, revisar resistores” Ano/Período “5º 

semestre”, Sexo “Masculino”, Horário “das 14 às 18h”, Bolsa Auxílio/Mês “R$200,00”, 

Benefícios “Vale transporte”, Curso a que se destina a opção “Engenharia Elétrica”. 

 

 

9.2.2.2 Manipulações especiais 

Somente alunos ativos da UFPR podem acessar a visualização de vagas. 

 

9.2.2.3 Cenário principal 

O Aluno do curso de Direito Carlos Silva loga-se no sistema com o login 

GRR20001234 e senha 01011980. 

Logado no sistema são mostradas as vagas de estágio referentes ao seu curso. 

Carlos se interessa por uma destas vagas, com a descrição “Auxiliar Jurídico – 

Centro – 20h semanais, tarde, 60 reais por hora”. 

Carlos Clica sobre a lupa abre-se uma tela com a descrição da vaga detalhada, 

incluída informações sobre contato, endereço, empresa, quantidade, sexo, idade, outros 

requisitos e atividades desempenhadas. 

 

9.2.3 Cenário Avaliar Vaga 
9.2.3.1 Descrição do processo 

Este cenário se refere à tarefa de avaliação das vagas por parte do aluno. 

Após selecionar uma das vagas vistas em detalhe, essa vaga que já foi vista em 

detalhe aparecera em um frame logo a baixo das outras vagas, nesse frame o aluno poderá 

fazer a avaliação da vaga, sendo essa avaliação, negativa ou positiva. 

Carlos acessa o site do Núcleo de Atividades Formativas, efetua login no sistema, 

verifica na lista de vagas visualizadas a vaga “Auxiliar de revisão de processos”, clica em 

“Avaliar” e clica em “Positiva”. 

 

9.2.3.2 Cenário principal 

Aluno Rinaldo loga-se no site do NAF, ele percebe que na porção inferior da tela 
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são mostradas as vagas que ele visualizou. 

Rinaldo concorreu a uma das vagas, mas julga que foi mal atendido pela empresa, 

e Rinaldo decide avaliar negativamente a vaga. Ele clica no botão avaliar no campo 

correspondente, Rinaldo então é levado a uma tela com um frame para preenchimento de 

sua avaliação, Rinaldo preenche o Checkbox marcando a opção “Negativa”; Rinaldo clica 

em avaliar e retorna para a tela de visualização das vagas. 

 

10.3 Cenário dos Administradores 
9.3.1 Cenário Editar vaga 
9.3.1.1 – Descrição de processo 

O administrador entra com seu login e senha, e seleciona no menu a opção 

“Vagas”, e depois, “Vagas Pendentes”. Vagas pendentes são aquelas que ainda não foram 

corrigidas pelo administrador e que apenas foram cadastradas no sistema. 

O Administrador verifica a vaga cadastrada no sistema. A vaga cadastrada no 

sistema está com campos incompletos. O Administrador de vagas pede informações 

adicionais para a empresa.  O Administrador de vagas edita a vaga e a salva no sistema, 

sendo apresentada um aviso com os dizeres “Informações atualizadas com sucesso”. 

 

9.3.1.2 – Cenário principal 

O Administrador de vagas Pedro verifica no sistema a lista de vagas cadastradas 

pelas empresas e verifica a origem da vaga (de qual empresa e recrutador) e aprovou a 

empresa e recrutador de onde se origina a vaga. Entretanto, verifica que faltam algumas 

informações nos campos da vaga ou precisa alterar alguns dados da vaga. Então ele 

preenche com as alterações necessárias.  

O Administrador de vagas conclui a edição da vaga e aplica as alterações. O 

sistema retorna uma mensagem informando que a vaga foi editada com sucesso.  

 

9.3.2 Cenário Publicar vaga 
9.3.2.1 Descrição de processo 

O administrador entra com seu login e senha, e seleciona no menu a opção 

“Vagas”, e depois “Vagas pendentes”. Vagas pendentes são aquelas que ainda não foram 

corrigidas e nem visualizadas pelo administrador e que apenas foram cadastradas no 

sistema. O Administrador verifica a vaga cadastrada no sistema. Se os dados da vaga 

estiverem corretos o administrador disponibiliza a vaga para visualização. A vaga é 

publicada, e será apresentado um aviso informando “vaga publicada”.  

 

9.3.2.2 – Cenário principal 
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O Administrador de vagas Pedro loga no sistema e verifica no sistema a lista de 

vagas cadastradas pelas empresas. O Administrador de vagas Pedro verifica a origem da 

vaga. Pedro aprovou a empresa e o recrutador de onde se originou a vaga. 

O Administrador de vagas Pedro concluiu a verificação da vaga e mandou publicar 

a vaga.  A vaga é publicada no sistema. 

 

9.3.3 Cenário Rejeitar vaga 
9.3.3.1 Descrição de processo 

O administrador entra com seu login e senha, e seleciona no menu a opção 

“Vagas”, e em seguida, “Vagas Pendentes”. Vagas pendentes são aquelas que ainda não 

foram corrigidas e nem visualizadas pelo administrador e que apenas foram cadastradas no 

sistema. 

O Administrador verifica a vaga cadastrada no sistema. 

Se a vaga estiver duplicada ou não condiz com um estagio, os dados estiverem 

incoerentes ou com muitas avaliações negativas, ela deverá ser, portanto rejeitada. 

O sistema retornará um aviso indagando sobre a confirmação da rejeição da vaga. 

Se “sim” a vaga será excluída do banco de dados.  

 

 

9.3.3.2 Cenário principal 

O Administrador de vagas Pedro loga-se no sistema e verifica no sistema a lista de 

vagas cadastradas pelas empresas e recrutador. O Administrador de vagas Pedro verifica a 

origem da vaga. O Administrador de vagas Pedro reprova a empresa ou o recrutador de 

onde se originou a vaga e concluiu a verificação da vaga e deu como rejeitada a publicação 

da vaga no sistema. 

A vaga não é disponibilizada para visualização no sistema. 

 

9.3.4 Cenário Visualizar Avaliações  
9.3.4.1 Descrição do processo  

Este cenário se refere à tarefa de visualização das avaliações das vagas feitas 

pelos alunos.  

Na tela de administração o administrador de vagas terá a opção de visualizar 

avaliações. Clicando nessa opção ele ira para uma tela com as avaliações pendentes e as 

opções de: 

 Bloquear o CNPJ do publicador da vaga, 

 Excluir a avaliação, 

 Aceitar a avaliação.  
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A tela também contará com informações básicas sobre a vaga, quantas avaliações 

positivas e negativas essa vaga já recebeu, sobre a empresa, quantas avaliações positivas 

e negativas essa empresa já recebeu, sobre o curso do aluno avaliador  além da avaliação 

em si. 

 

9.3.4.2 Manipulações especiais 

O botão "Voltar" retorna para a tela de visualização da lista de vagas. 

O botão "Guardar avaliação" desabilita os outros botões da mesma vaga e exibe a 

mensagem "avaliação guardada no lugar”. 

 

9.3.4.3 Cenário principal 

 

a) A avaliação é excluída:  

O aluno Pedro submete uma avaliação negativa a respeito de uma vaga para a qual 

concorreu. O administrador de vagas verifica a avaliação e liga para a empresa para saber 

se a informação confere e verifica que a avaliação submetida pelo aluno não confere, 

verifica que outros alunos já avaliaram positivamente a vaga, a empresa não tem outros 

casos de avaliações negativas fora essa vaga, a avaliação parece ter sido redigida apenas 

como um ataque pessoal a empresa. 

Então o administrador decide que essa avaliação não é séria e clica no botão 

excluir vaga. 

9.3.5 Cenário Cadastrar Usuários 

  Este cenário se refere à tarefa do Administrador de cadastrar Novos Usuários ao 

sistema.  

9.3.5.1 Descrição do processo 

Um Ator abre uma sessão na administração do sistema e clica no botão “Usuários” 

e depois no submenu “Gerenciar Usuários”. 

Neste módulo serão adicionados usuários, e também tem a possibilidade de alterar 

permissões e informações de um usuário em especifico. 

Uma lista com a descrição resumida dos usuários será mostrada, e ao lado de cada 

usuário, o botão “Editar” e “Excluir”. 

Ao clicar no botão “Editar”, será mostrada uma tela com as informações do Usuário 

em Questão e as opções de mudança de Permissão, tais como “Gerenciar Empresas”, etc. 

 

9.3.5.2 Cenário principal 
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O Ator Walter Dilay, ator “Administrador”, necessita cadastrar a usuária Joana, que 

será Administradora. Walter Dilay clica em “Usuários” e depois no submenu “Gerenciar 

Usuários”.  

Walter digita as informações de Joana e define sua permissão como 

“Administrador”. Walter lê as informações por ele digitadas e clica em “Inserir”. É mostrada 

uma mensagem de confirmação do cadastro. 

  

9.3.5.3 Cenários secundários 

Walter Dilay cadastra um usuário com um nome de usuário já existente. Ao 

submeter o formulário, o sistema avisa que o nome de usuário já existe e não deve ser 

utilizado.  

Walter Dilay muda o nome de usuário do cadastro. O sistema valida todas as 

consistências de formulário. 

 

9.3.6 Cenário Editar Usuários 
9.3.6.1 Descrição do processo 

Este cenário se refere à tarefa da Gerência de acesso ao sistema por parte da 

Administração. 

Um Ator abre uma sessão na Administração e Clica no botão “Usuários” e depois 

no submenu “Gerenciar Usuários”. 

Neste módulo serão adicionados usuários, e alteradas suas permissões e 

informações. 

Uma lista com a descrição resumida dos usuários será mostrada, e ao lado de cada 

Usuário, o botão “Editar” e “Excluir”. 

Ao clicar no botão “Editar”, será mostrada uma tela com as informações do usuário 

em questão e as opções de mudança de Permissão, tais como “Administrador”, etc. 

 

9.3.6.2 Manipulações especiais 

Somente usuários com permissão “Administrador” poderão alterar as permissões 

dos outros usuários do sistema. 

 

9.3.6.3 Cenário principal 

O Ator Walter Dilay, ator “Administrador”, necessita alterar o e-mail da usuária 

Joana, que está cadastrado como “jô@ufpr.br”, para “joana@ufpr.br”. 

“Walter Dilay loga-se ao sistema, clica em “Usuários” e depois no sub-menu 

“gerenciar usuários”; 
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Uma lista com todos os usuários do sistema aparecerá. Ele verifica o nome de 

Joana, e, na mesma linha, o botão “Editar”. 

Walter localiza o campo e-mail, que está aberto para edição, apaga o conteúdo 

jô@ufpr.br e altera para joana@ufpr.br; 

Walter lê as informações por ele digitadas e clica em “Atualizar”; 

 

9.3.7 Cenário Excluir Usuário 
9.3.7.1 Descrição do processo 

Este cenário se refere à tarefa da Gerência de acesso ao sistema por parte da 

Administração. 

Um Ator abre uma sessão na Administração e Clica no botão “Usuários” e depois 

no submenu “Gerenciar Usuários”. 

Neste módulo serão adicionados usuários, e alteradas suas permissões e 

informações. 

Uma lista com a descrição resumida dos Usuários será mostrada, e ao lado de 

cada Usuário, o botão “Editar” e “Excluir”. 

Ao clicar no botão “Editar”, será mostrada uma tela com as informações do Usuário 

em questão e as opções de mudança de Permissão, tais como “Administrador”, etc. 

No botão “Excluir”, o Administrador pode Excluir o usuário referente á linha onde se 

encontra o botão. 

 

9.3.7.2 Manipulações especiais 

Somente usuários com permissão de “Administrador” poderão excluir outros 

usuários do sistema. 

 

9.3.7.3 Cenário principal 

O Ator Walter Dilay, ator “Administrador”, necessita excluir a usuária Maria José. 

Walter Dilay faz login no sistema, acessa o menu ‘Usuários” e depois no submenu 

“Gerenciamento de usuários”. 

Uma tela com todos os usuários do sistema aparecerá. Ele verifica o nome de 

Joana, e, na mesma linha, o botão “Excluir”. Walter clica em “Excluir”. 

Um informativo pergunta: “tem certeza e quer realmente excluir o usuário?”. Walter 

seleciona o “sim”.  A usuária Maria José é excluída do sistema. 

 

9.3.8 Cenário Alterar Permissões de Usuário 
9.3.8.1 Descrição do processo 

Este cenário se refere à tarefa dar permissões aos usuários do sistema.  
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Um Ator abre uma sessão na Administração e Clica no botão “Usuários” e depois 

no sub-menu “Gerenciar Usuários”. 

Neste módulo serão adicionados usuários, e poderão ser alteradas suas 

permissões e informações. 

Uma lista com a descrição resumida dos Usuários será mostrada, e ao lado de 

cada Usuário, o botão “Editar” e “Excluir”. 

Ao clicar no botão “Editar”, será mostrada uma tela com as informações do Usuário 

em questão e as opções de mudança de Permissão, tais como “Administrador”, etc. 

 

 

9.3.8.2 Manipulações especiais 

Somente usuários com permissão “administrador” poderão alterar as permissões 

dos outros usuários do sistema. 

 

9.3.8.3 Cenário principal 

O Ator Walter Dilay, ator “Administrador”, necessita mudar a permissão da usuária 

para “Administradora”. 

Walter Clica em “Usuários” e depois no sub-menu “gerenciar usuários”, e em 

seguida, verifica o nome de “Joana”. Na linha de seu nome, clica em “Editar”. 

Uma tela com as informações de Joana aparece. Sua permissão está em modo de 

edição, e então Walter clica na opção “Administrador”. 

João lê as informações por ele alteradas e clica em “Atualizar”; 

 

9.3.9 Cenário Editar Notícia 
9.3.9.1 Descrição do processo 

Este cenário refere-se à tarefa do funcionário em editar a notícia no site do NAF. 

Após o funcionário estar conectado ao sistema, ele terá de entrar no menu 

“Admin.site” e depois no sub-menu “noticia”, assim ele será redirecionado para uma tela 

onde ele terá a possibilidade de “editar” qualquer noticia contida no site. 

  

9.3.9.2 Manipulações especiais 

Somente funcionários cadastrados poderão acessar essa parte do sistema. 

 

9.3.9.3 Cenário principal 

O funcionário Leonardo Medeiros acessa ao sistema após digitar seu login e senha. 

Por uma filtragem por níveis de acesso, o funcionário Leonardo tem acesso apenas à 

parte de gerenciamento de notícias. 
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O funcionário tem a opção de “editar” notícia, que consiste em selecionar uma notícia 

e fazer alterações necessárias. 

O funcionário Leonardo após fazer as alterações necessárias manda atualizar a 

notícia selecionada. 

Noticia atualizada. 

 

9.3.10 Cenário Excluir Notícia 
9.3.10.1 Descrição do processo 

Este cenário refere-se à tarefa do funcionário em editar a notícia no site do NAF. 

Após o funcionário estar logado ao sistema, ele terá de entrar no menu “Admin.site” 

e depois no sub-menu “noticia”, assim ele será redirecionado para uma tela onde ele terá a 

possibilidade de “excluir” qualquer noticia contida no site. 

 

9.3.10.2 Manipulações especiais 

Somente funcionários cadastrados poderão acessar esta área do sistema. 

 

9.3.10.3 Cenário principal 

O usuário efetua login, o sistema verifica se o login é valido e verifica suas 

permissões de acesso. 

O funcionário tem a opção de “excluir” qualquer das notícias que estão cadastradas 

no site. O funcionário seleciona uma das noticias e aperta o botão “Excluir”. 

Noticia excluída do sistema 

 

9.3.11 Cenário Publicar Notícia 
9.3.11.1 Descrição do processo 

Este cenário refere-se à tarefa do funcionário em editar a notícia no site do NAF. 

Após o funcionário estar logado ao sistema, ele terá de entrar no menu “Admin.site” 

e depois no sub-menu “noticia”, assim ele será redirecionado para uma tela onde ele terá a 

possibilidade de “publicar” uma nova noticia site ou fazer alterações em uma já  

pré-existente. 

 

9.3.11.2 Manipulações especiais 

Somente funcionários cadastrados poderão acessar esta área do sistema. 

9.3.11.3 Cenário principal 

O funcionário Leonardo Medeiros acessa ao sistema após digitar seu login e senha. 

Ele entra no menu “Admin.site” e depois no submenu “Notícia”. 

O funcionário tem a opção de publicar notícia, que consiste em fazer alterações em 



  37 
 

uma notícia que foi repassada para ele já pronta ou a criação de uma nova notícia. Ao 

terminar de editar a noticia o funcionário muda o status da noticia para ativa, e a publica no 

site. 

 

9.3.12 Cenário Efetuar Login 
9.3.12.1 Descrição do processo 

Este cenário refere-se à tarefa do funcionário em efetuar o login no sistema para 

que possa ter acesso às funcionalidades do mesmo. 

Após o funcionário efetuar o login ele terá acesso a diversas funcionalidades, que 

serão pré-definidas pelo Administrador do sistema através de níveis de acesso. 

 

9.3.12.2 Manipulações especiais 

Somente funcionários cadastrados poderão acessar essa parte do sistema. 

 

 

9.3.12.3 Cenário principal 

O funcionário Leonardo Medeiros acessa ao sistema após digitar seu login e senha. 

Por uma filtragem por níveis de acesso, o funcionário Leonardo tem acesso apenas 

à parte de gerenciamento de notícias. 

 

9.3.12.4 Cenário secundário 

O funcionário Leonardo Medeiros não consegue acessar o sistema por ter perdido 

ou esquecido o seu login ou senha.  

O funcionário terá que entrar em contato com o Administrador, para que este possa 

criar uma nova senha temporária para o funcionário. 
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10 DIAGRAMA DE ATIVIDADES 
10.1 Diagrama de Atividades Avaliar Vaga 
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10.2 Diagrama de Atividades Cadastrar Vaga 
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10.3 Diagrama de Atividades Publicar Vaga 
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10.4 Diagrama de Atividades Revisar Avaliação 

 

 



  42 
 

11 DIAGRAMA DE SEQUENCIA  
11.1 Diagrama de Seqüência Carregar Permissões 
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11.2 Diagrama de Seqüência Cadastrar 
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11.3 Diagrama de Seqüência Cadastrar Usuário 
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11.4 Diagrama de Seqüência Cadastrar Vaga 
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11.5 Diagrama de Seqüência Editar 
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11.6 Diagrama de Seqüência Editar Usuário 
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11.7 Diagrama de Seqüência Excluir 
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11.6 Diagrama de Seqüência Avaliar Vaga 
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11.7 Diagrama de Seqüência Publicar Vaga 
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11.8 Diagrama de Seqüência Rejeitar Vaga 
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11.9 Diagrama de Seqüência Visualizar Avaliação 
 

 



  54 
 

11.10 Diagrama de Seqüência Visualizar Vaga 
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12 TELAS DO SISTEMA 
12.1 Telas da Administração do Sistema 

12.1.1 Tela de Login da Administração 
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12.1.2 Tela de Login da Administração 
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12.1.3 Admin. Site - Submenu - Tela Inserir/Editar/Excluir 
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12.1.4 Admin. Site - Notícias - Tela Inserir/Editar/Excluir 
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12.1.5 Usuários - Permissões - Tela de Inserir/Editar/Excluir 
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12.1.6 Usuários – Gerenciamento de Usuários - Tela de Inserir/Editar/Excluir 
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12.1.7 Usuários - Contatos - Tela de Inserir/Editar/Excluir 
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12.1.8 Avaliações - Avaliações Pendentes - Tela de Avaliações Pendentes 
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12.1.9 Vagas - Vagas Pendentes - Tela de Excluir/Publicar 
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12.1.10 Vagas - Vagas Pendentes - Tela de Editar 



  65 
 

12.1.11 Vagas - Benefícios - Tela de Inserir/Editar/Excluir 
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12.1.12 Vagas - Vagas Publicadas - Tela de Editar/Excluir/Publicar 
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12.1.13 Vagas - Vagas Antigas - Tela de Editar/Excluir/Publicar 
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13.2 Telas do Usuário 
12.2.1 Tela Inicial 
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12.2.2 Tela Notícias 
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12.2.3 Buscar Vagas - Tela Login 
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12.2.4 Buscar Vagas - Tela Visualizando Vagas pelo Curso 
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12.2.5 Buscar Vagas - Tela Visualizando uma Vaga Específica 
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12.2.6 Buscar Vagas - Tela Avaliando uma Vaga Específica 
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12.2.7 Oferecer Vagas - Tela de Login 
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12.2.8 Oferecer Vagas - Tela de Cadastro de Contato 
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12.2.9 Oferecer Vagas – Tela de Menu de Opções 
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12.2.10 Oferecer Vagas - Cadastrar uma Vaga de Estágio - Tela com Empresas 
Cadastradas 
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12.2.11 Oferecer Vagas - Cadastrar uma vaga de Estágio – Tela de Cadastro de Empresa 
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12.2.12 Oferecer Vagas – Modificar Senha – Tela de Modificar Senha 
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12.2.13 Oferecer Vagas – Gerenciar Empresas – Tela de Inserir/Editar/Excluir 
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12.2.14 Oferecer Vagas – Modificar Perfil – Tela de Atualizar Perfil 
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13 DICIONÁRIO DE DADOS 
 
13.1 Banco de Dados projeton_projetonaf 

13.1.1 Estrutura da tabela aval_motivo 

Campo Tipo Valor Típico Descrição 

cod_avaliacao int(11) 350 Código da avaliação da vaga 

cod_motivo int(11) 5 Código do motivo 

13.1.2 Estrutura da tabela avaliacao 

Campo Tipo Descrição Valor Típico 

cod_avaliacao int(6) Código da avaliação da vaga 350 

cod_vaga varchar(6) Código da vaga 1525 

cod_matricula 
varchar(20
) 

Código da Matrícula do Aluno GRR20051234 

tipo_avaliacao char(1) Status da avaliação na vaga N 

justificativa 
varchar(25
5) 

Justificativa da Avaliação Esta vaga não atendeu as 
expectativas de horário, e me 
pareceu que esta empresa quer 
mão de obra barata 

data_avaliacao timestamp Data da avaliação 2007-12-01 17:16:59 

13.1.3 Estrutura da tabela beneficio 

Campo Tipo Descrição Valor Típico 

cod_beneficio int(4) Código do benefício 3 

descr_beneficio 
varchar(25
5) 

Nome/descrição do benefício Vale-Transporte 

13.1.4 Estrutura da tabela contato 

Campo Tipo Descrição Valor Típico 

email 
varchar(25
5) 

Campo email. Serve como 
Identificador dos contatos 

maria@copel.com 

senha 
varchar(25
5) 

Senha criptografada do contato 202cb962ac59075b964b07152d
234b70 

telefone 
varchar(25
5) 

Telefone de contato 3669-5887 

nome_contato 
varchar(25
5) 

Nome da pessoa contato Maria Josefina 

cpf 
varchar(11
) 

CPF do contato 25470678906 

13.1.5 Estrutura da tabela contato_empresa 

Campo Tipo Descrição Valor Típico 

email_contato 
varchar(25
5) 

Email do contato maria@copel.com 

cod_empresa int(11) Código da empresa 12 

13.1.6 Estrutura da tabela curso 

Campo Tipo Descrição Valor Típico 

nome_curso 
varchar(25
5) 

Nome do Curso Curso Superior de Tecnologia em 
Sistemas de Informação 

cod_curso int(11) Código do curso 28 

13.1.7 Estrutura da tabela empresa 

Campo Tipo Descrição Valor Típico 

cod_empresa int(5) Código da Empresa 38 

razao_social varchar(25 Nome da Razão Social Copel Distribuição S/A 
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5) 

endereco 
varchar(25
5) 

Endereço da empresa Rua Coronel Dulcídio, 300 

uf varchar(2) Unidade da Federação PR 

cep varchar(9) CEP da Empresa 80050-050 

bairro 
varchar(10
0) 

Bairro da sede da Empresa Batel 

telefone 
varchar(30
) 

Telefone de contato com a empresa 3310-5500 

ramal 
varchar(10
) 

Ramal telefônico 35 

cnpj 
varchar(14
) 

Código Nacional de Pessoa 
Jurídica da Empresa 

04.368.898/0001-06 

cidade 
varchar(10
0) 

Cidade da empresa Curitiba 

ramo 
varchar(25
5) 

Ramo da empresa Distribuição de Energia Elétrica 

email_contato 
varchar(25
5) 

Email do contato maria@copel.com 

13.1.8 Estrutura da tabela estudante 

Campo Tipo Descrição Valor Típico 

cod_matricula 
varchar(30
) 

Código da Matrícula do Estudante GRR20051234 

nome_estudante 
varchar(25
5) 

Nome do Estudante Antonio Carlos Silva 

cod_curso int(11) Código do Curso 28 

13.1.9 Estrutura da tabela perm_usu 

Campo Tipo Descrição Valor Típico 

cod_permissao int(11) 
Código da permissão do 
usuário 

1 

login_usuario 
varchar(25
5) 

Login do usuário dilay 

13.1.10 Estrutura da tabela submenu 

Campo Tipo Descrição Valor Típico 

cod_submenu int(11) Código do sub-menu 12 

nome_submenu 
varchar(25
5) 

Nome do sub-menu Gerenciamento de Usuários 

link 
varchar(25
5) 

Hyperlink ao qual o sub-menu 
corresponde  

/controller/usuario/index.php 

grupo 
varchar(25
5) 

Grupo do submenu usuarios 

ordem int(11) Ordem numérica do submenu 4 
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13.1.11 Estrutura da tabela noticia 

 

13.1.12 Estrutura da tabela permissao 

Campo Tipo Descrição Valor Típico 

cod_permissao int(11) 
Código da permissão do 
usuário 

1 

tipo_permissao varchar(255) 
Define se o usuário tem a 
permissão 

S 

descr_permissao varchar(255) 
Descrição da Permissão Administração de 

Vagas 

Campo Tipo Descrição Valor Típico 

id_noticia int(4) 
Número de 
identificação da 
notícia 

15 

noticia_titulo 
varchar(25
5) 

Título da Notícia UFPR inaugura o uso 
do Sistema de 
Publicação de Vagas 
de Estágio 

noticia_conteudo text 

Corpo da Notícia Hoje, dia 5 de 
fevereiro de 2008, foi 
inaugurado o uso do 
SPVE, Sistema de 
Informação que vai 
auxiliar os alunos da 
Universidade na 
procura por boas 
vagas de estágio.   

noticia_data timestamp 
Data de publicação 
da Notícia 

2007-08-27 16:31:58 

noticia_fonte 
varchar(25
5) 

Fonte da Notícia Assessoria de 
Comunicação Social 
da UFPR 

noticia_foto 
varchar(25
5) 

Nome do arquivo da 
foto da notícia 

Imagem_alunos.jpg 

noticia_doc 
varchar(25
5) 

Nome do arquivo do 
anexo da notícia 

Ensalamento.pdf 

noticia_status varchar(1) 
Status da Noticia  
Ativada Desativada 

1 
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13.1.13 Estrutura da tabela usuario 

Campo Tipo Descrição Valor Típico 

nome_usuario varchar(255) 
Nome do Usuário 
do sistema 

Walter Dilay 

email_usuario varchar(255) 
Email do usuário 
do sistema 

dilay@ufpr.br 

login_usuario varchar(255) 
Login do usuário 
do sistema 

walter 

senha_usuario varchar(255) 
Senha 
criptografada do 
usuário 

d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427
e 

 
13.1.14 Estrutura da tabela vaga 

Campo Tipo Descrição Valor Típico 

cod_vaga int(6) 
Código da 
Vaga 

15028 

status_vaga char(1) 
Status da 
Vaga 

p 

qntd_vaga int(11) 
Quantidade 
de vagas 
disponíveis 

20 

descricao_vaga 
varchar(4
000) 

Descrição 
da vaga 

Empresa localizada na região do metrô 
Paraíso busca estudantes. É preciso ter 
conhecimentos em informática e possuir 
CNH. A empresa oferece bolsa-auxílio de R$ 
500 (que, após seis meses, aumenta para R$ 
650), vale-transporte e seguro de vida. 

titulo 
varchar(2
55) 

Título da 
Vaga 

Estágio  na área de suporte técnico de 
informática 

curso_ano 
varchar(5
0) 

Curso/ano/p
eríodo a 
que se 
destina a 
vaga 

Do 1º período ao 6º período 

sexo char(1) 
Sexo 
desejável 
para a vaga 

A 

idade 
varchar(5
0) 

Idade 
desejável 
para a vaga 

Maior de 18 anos 

outros_requisitos 
varchar(2
55) 

Outros 
requisitos 
da vaga 

Inglês desejável 

bolsa_auxilio_mes 
varchar(2
55) 

Bolsa 
Auxilio 
disponibiliza
da/Mês 

R$300,00 

bolsa_auxilio_hora 
varchar(2
55) 

Bolsa 
Auxilio 
disponibiliza
da/hora 

R$5,75 

info_horario varchar(2 Horário em Das 14h as 18h  
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55) que 
desempenh
arão as 
atividades 
do estágio 

cod_empresa int(11) 
Código da 
empresa 

132 

data_inclusao 
timestam
p 

Data da 
inclusão da 
vaga 

2007-11-02 17:05:19 

data_publicacao datetime 
Data de 
publicação 
da vaga 

2007-12-01 17:16:37 

 
13.1.15 Estrutura da tabela vaga_curso 

Campo 
Tip
o 

Descrição Valor Típico 

cod_vaga 
int(1
1) 

Código da 
Vaga 

59 

cod_curs
o 

int(1
1) 

Código do 
curso 

28 

 
13.1.16 Estrutura da tabela vaga_beneficio 

Campo Tipo Descrição Valor Típico 

cod_vaga 
int(1
1) 

Código da Vaga 59 

cod_benefici
o 

int(1
1) 

Código do 
Benefício 

7 
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14 OBJETIVOS NÃO ALCANÇADOS 
 
 Devido às restrições de tempo alguns objetivos propostos não foram alcançados. 
São eles: 

 Implementação de LOGS de registro de transações; 

 Gerenciamento dos motivos para as avaliações; 

 Carregamento das permissões corretas para os administradores (atualmente 
validando apenas o login e senha); 

 Implantação do sistema na infraestrutura do NAF; 

 Bloqueio de vagas, contatos e empresas; 
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15 CONCLUSÃO 
 

O sistema criado pelo projeto representa um grande avanço para o Núcleo de 
Atividades Formativas da UFPR. A partir dele agora os administradores podem gerenciar 
muitos aspectos da publicação de vagas que não eram possíveis antes. Com a separação 
entre o contato publicador de vagas e a empresa para qual a vaga se destina e possível 
tratar ambos de maneiras diferenciadas. A publicação de notícias agora também se tornou 
mais fácil e acessível. 
 

Através das metodologias usadas na implementação a manutenção se tornara 
muito mais fácil para os desenvolvedores tendo uma clara separação entre regras de 
negócio, acesso a banco de dados e telas. O layout pode ser totalmente redesenhado a 
qualquer momento através da edição do arquivo CSS. A utilização de PHP 5 orientado a 
objetos permite uma grande reutilização de código, reduzindo assim a carga nos servidores 
da universidade. O entendimento do sistema tanto no que tange a sua missão quanto à 
forma de sua implementação esta documentada em diagramas UML permitindo que futuros 
desenvolvedores assumam a manutenção e expansão do sistema. 
 
Pudemos verificar através desse projeto que o uso de padrões e metodologia permite um 
desenvolvimento seguro e eficaz.  
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