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Os três grandes fundamentos para se conseguir
qualquer coisa são: primeiro, trabalho árduo;
segundo, perseverança; terceiro, senso comum.

– Thomas Edison
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RESUMO
O futebol foi introduzido no Brasil depois de uma viagem à Inglaterra por um jovem
brasileiro chamado Charles Miller (considerado o precursor desse esporte no Brasil), que
trouxe consigo uma bola em sua mala. Desde então, tornou-se uma grande paixão para os
brasileiros, expandindo-se em prática e em demandas; pensando nisso, e sendo hoje a
tecnologia um dos temas centrais da modernidade, existe uma lacuna que pode ser preenchida
para facilitar àqueles que gostam de jogar futebol com seus amigos e/ou com pessoas
desconhecidas, mas não têm tempo para planejar partidas sem assistência. Assim, o objetivo
deste projeto é criar um aplicativo para uso móvel que auxilie no agendamento de partidas de
futebol, possibilitando convidar amigos, adicionar resultados de partidas e ver os rankings de
jogos anteriores. Além do aplicativo móvel, há também um módulo web para a administração
da aplicação e de seus dados. As tecnologias usadas para construir este aplicativo foram:
Spring Boot, Java para o back-end de serviço da web, Android para o aplicativo móvel,
Angular 6, Material Design para o módulo da web, MySQL para o BD principal do WS e
SQL Lite para BD auxiliar do Android. O sistema foi nomeado EasyFoot.
Palavras-chave: aplicativo móvel; futebol; agendamento de partidas; ranking de jogos.

ABSTRACT
Soccer was introduced to Brazil after a trip to England by a young Brazilian named
Charles Miller, who brought back a ball in his suitcase. Since then, it has become a great
passion for Brazilians. In the current days where technology is one of the central themes of
modernity, there is a gap they can be filled by it for those who enjoy playing football with
their friends and colleagues but lack the free time to plan gatherings. This is why the objective
of this project is to create an application for mobile use that help people to schedule soccer
matches, invite friends from any part of their lives and be able to add match results and view
rankings. In addition to the mobile app, there is also a web module for the administration of
the application and its data. The technologies used to build this application were: Spring Boot,
Java for the web service back-end, Android for the mobile application, Angular 6, Material
Design for the web module, MySQL for the principal database to the Web Service and SQL
lite for the auxiliary Data Base to Android. The entire system has been named EasyFoot.
Keywords: mobile application; soccer; matches booking; matches ranking.
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1. INTRODUÇÃO

A maioria das culturas no mundo tem alguma referência ao futebol, sejam elas
chinesas, japonesas, italianas, gregas antigas, persas ou vikings, mas foi na Inglaterra do
século XIX que o futebol começou a tomar a forma pela qual é conhecido hoje. O jogo
ganhou regras e foi organizado e sistematizado. O campo deveria medir 120 m x 180 m e nas
duas extremidades longas seriam instalados dois arcos retangulares, que ficaram conseguidos
por goal (“objetivo”). A bola era de couro, de tamanho padronizado, e enchida com ar. Assim,
com suas regras firmadas, o futebol começou a ser praticado por estudantes e filhos de nobres
ingleses (WITTER, 2003).
No ano de 1848, em uma Conferência em Cambridge foi estabelecido um único
código de regras para o futebol. Após vinte e três anos (1871) foi criada a figura do guarda
redes, atualmente chamado de goleiro. Ele era o único que poderia colocar a mão na bola e
deveria ficar próximo ao gol e sua principal função era evitar a entrada da bola do time
adversário. Em 1875 foi inserida a regra que definia o tempo de jogo em 90 minutos e foi
estabelecido o pênalti, cujo objetivo seria punir a falta dentro da área. Já a regra do
impedimento foi estabelecida apenas em 1907.
O futebol começa a ser reconhecido como atividade profissional em 1885 e no ano
seguinte foi criada a International Board na Inglaterra; entidade responsável por estabelecer
novas regras e/ou modificar regras existentes quando isso se mostrasse necessário.
No ano de 1897 uma equipe de futebol inglesa chamada Corinthians realizou uma
excursão fora da Europa, o que contribuiu para a difusão do futebol em diversas partes do
mundo. Em 1888, foi fundada a Football League, que tinha como objetivo a criação de
torneios e campeonatos internacionais. Em 1904 foi criada a FIFA (Federação Internacional
de Futebol Association), que organiza até hoje campeonatos de futebol em todo o mundo.
Nascido na cidade de São Paulo, Charles Miller foi, aos nove anos de idade, morar
na Inglaterra para estudar, ocasião em que teve contato com o futebol pela primeira vez. Ao
retornar ao Brasil em 1894, trouxe em sua bagagem a primeira bola de futebol e um
compilado das regras. Poucos anos mais tarde, esse viria a ser o esporte que marcaria o país
no exterior.
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Além disso, o futebol é praticado em centenas de países e desperta grande interesse
devido à sua forma de disputa, podendo ser classificado como um dos esportes mais populares
do mundo, em especial entre as classes trabalhadoras e menos abastadas. Segundo reportagem
da Folha de São Paulo, a FIFA fez um levantamento (CENSO DIZ QUE..., 2007), que
demonstrou que cerca de 265 milhões de homens e mulheres atuam nesse esporte ao redor do
mundo, e ainda 5 milhões fazem dele sua atividade profissional, seja como jogador, como
técnico ou como árbitro. Todos os anos são organizadas grandes competições nacionais,
continentais e internacionais, de forma que se configura como um segmento bilionário e de
interesse político mundo afora.
Contudo, esse cenário tem mudado consideravelmente nos últimos anos, tanto no que
se refere à frequência de ida aos estádios por parte do público, quanto na prática do futebol
recreativo, modalidade esta que é o foco deste trabalho, o qual visa servir-se das novas formas
de comunicação que a tecnologia trouxe para facilitar a articulação de partidas de jogos de
futebol e o acesso a resultados de partidas anteriores. Além disso, busca-se entender como a
tecnologia da informação se comporta, uma vez que o seu papel se torna fundamental na
mediação entre a transformação proposta e o respectivo impacto que ela gera. Pretende-se,
assim, descomplicar o dia a dia dos apaixonados por futebol, facilitando-lhes o encontro com
amigos ou com pessoas aleatórias para um jogo de futebol amador ou, como alguns chamam,
as “peladas” de fim de semana.

1.1. PROBLEMA

Segundo uma pesquisa do Datafolha, realizada de 29 a 30 de janeiro de 2018
(CRESCE DESINTERESSE…, 2018), 41% dos entrevistados disseram não ter interesse no
futebol, uma média de 10% a mais, se comparada ao de um levantamento realizado em abril
de 2010. Esses dados tornam evidente que houve uma mudança em relação ao seu status de
“esporte das massas”, de forma que as pessoas com menor poder aquisitivo (maior número no
país) são as que mostraram menor interesse no esporte, o que não só reflete no público que
frequenta os estádios, como também na realidade daqueles que o praticam, principalmente
como jogador amador.
13

Um estudo descritivo realizado pelo Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em
Nutrição e Saúde (Nupens) da Faculdade de Saúde Pública (FSP) da USP também constatou
a queda da prática do futebol; mas, para além de um mero levantamento numérico, os
doutorandos formularam algumas hipóteses para explicar a queda na prática do futebol.
Segundo eles, no Brasil, a prática futebol sempre esteve intimamente ligada à disponibilidade
de campos públicos muitos desses sendo apenas terrenos baldios. Contudo, houve nos últimos
anos, uma significativa diminuição da presença desses espaços em meios urbanos devido à
exploração imobiliária visando a novos empreendimentos e à construção de novos prédios, o
que se dá ocorre tanto em regiões mais centrais como mais periféricas das cidades.
Outro fator encontrado pelos pesquisadores diz respeito à dificuldade de se encontrar
tempo e pessoas.
É preciso tempo para se fazer uma prática dessa ou mesmo para se organizar uma
partida, porque jogar futebol envolve no mínimo 10 pessoas. A organização dessa atividade
toma tempo e hoje vivemos em um contexto social que torna isso um pouco mais difícil (SÁ,
2014).
Apesar de o estudo ser descritivo, ou seja, não foram investigadas as possíveis causas
da variação referente a diminuição da prática do futebol.
Partindo dessas observações, e tentando propor uma solução para pelo menos um dos
problemas encontrados, a dificuldade de articulação de muitas pessoas para uma partida,
pensamos no desenvolvimento de um aplicativo que cumpra esses dois papéis, e ainda
mantenha um histórico das partidas.

1.2. OBJETIVO GERAL

Desenvolver uma solução móvel para o sistema operacional Android que possibilite
a organização de partidas de jogos de futebol recreativo por parte de amigos ou pessoas
desconhecidas.
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1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Nosso primeiro objetivo foi levantar os requisitos e definir algumas funcionalidades
em duas semanas, para já termos uma primeira versão da documentação macro, e, tendo-a em
mão, estabelecemos nosso segundo objetivo: desenvolver o webservice e o banco de dados
em três semanas e ao mesmo tempo adaptarmos a documentação de acordo com os obstáculos
que podemos encontrar.
Com a primeira versão do webservice feitos, traçamos nosso terceiro objetivo:
começar o desenvolvimento de um protótipo da aplicação Android com algumas
funcionalidades básicas e implementação a comunicação do app com o webservice.
Isso levou ao quarto objetivo, que seria realizar o desenvolvimento de algumas
funcionalidades básicas da nossa aplicação web com a comunicação com o webservice.
Por fim, com a aplicação Android, aplicação web, e o webservice com
funcionalidades básicas já desenvolvidas, nosso quinto objetivo foi melhorar a documentação
e as aplicações, apresentando outra interface com novos layouts,com o objetivo de
implementar as funcionalidades e tornar o design mais intuitivo e acessível ao usuário.
1.4. JUSTIFICATIVA
A justificativa de tal proposta se encontra no fato de que, conforme já apresentado, o
futebol amador tem perdido adeptos e uma das motivações para isso é a falta de comunicação
eficaz por parte de pessoas interessadas, algo até irônico, se se percebe a atualidade como a
época de comunicação mais rápida entre as pessoas. Além disso, a prática de esportes, ou
atividades físicas em geral, colabora para a melhoria do quadro de diversas doenças, dentre
elas depressão (COSTA; SOARES; TEIXEIRA, 2007), diabetes tipos I (KAWHALI,
ANDRIOLO, TEIXEIRA, 2003), como auxilia no desenvolvimento pleno de crianças e
adolescentes (LAZZOLI et. al., 1998).
Além disso, segundo Eric Dunning (apud GASTALDO, 2008), o esporte também
desempenha uma função social de grande importância, fazendo parte do que o autor chamou
de “processo civilizatório” (DUNNING, 2008 [1956], p. 144), para quem a principal função
de práticas esportivas é “a produção de excitação prazerosa e socialmente construtiva, e que
ele serve também para criar oportunidades de sociabilidade e movimento em uma variedade
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de formas complexas e controladas, [...] além de permitir formar identidades” (DUNNING
apud GASTALDO, 2008, p. 144).
É fato que o processo de comunicação evoluiu devido a novos meios e novas
tecnologias, e que essa evolução tem um papel fundamental na democratização do acesso à
informação (TERRA, 2005) e na formação de comunidades de pessoas que se agrupam, seja
por interesses em comum, por afinidades ideológicas ou por terem perfis semelhantes. Nesse
sentido, novas tecnologias podem e devem ser empregadas.
Para Carolina Terra (2005, p. 5), utilizamos a internet, é possível “conhecer
expectativas, necessidades e perfis e primar pela interatividade e pela bilateralidade da
comunicação, [o que] facilita mensuração dos resultados de comunicação”. Ou seja, a partir
do próprio uso do aplicativo será possível verificar se ele está agindo conforme proposto, se
há algum aspecto a ser aprimorado, etc.
Assim, a aplicação EasyFoot tem por finalidade tornar descomplicar o acesso a
partidas de futebol amador por pessoas querem praticar esse esporte como uma atividade
física ou de lazer. Os pontos-chave dessa aplicação consistem em disponibilizar a esse usuário
informações de pessoas interessadas e de locais disponíveis para uma partida de jogo de
futebol amador, , permitindo a criação de times e eventos em quadras públicas ou privadas de
futebol.
1.5. ESTRUTURA DO DOCUMENTO
Este documento se estrutura da seguinte forma: O Capítulo 2 trata da Fundamentação
Teórica, cujo objetivo é complementar a análise do perfil do usuário dos softwares
semelhantes, que compara as soluções existente permitindo assim identificar o modelo de
negócio proposto pelo app EasyFoot.
O Capítulo 3 descreve a metodologia utilizada pelos autores, as respectivas
tecnologias aplicadas no desenvolvimento do projeto, e o cronograma das atividades
realizadas.
O Capítulo 4 mostra a arquitetura do software proposto no projeto e suas
funcionalidades, por meio da apresentação das telas e do módulo administrador web.
O Capítulo 5 trata da conclusão do projeto, verificando o cumprimento do objetivo
principal e realizando o mapeamento dos resultados. Neste capítulo também são identificados
16

os pontos positivos e negativos no ciclo do desenvolvimento e a descrição das melhorias
recomendadas geradas por comentários de usuários e por observações dos autores.
No final deste documento podem ser encontrados os apêndices os diagramas deste
projeto.
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Castells (apud OLIVEIRA; BAZI,2008), afirma que a tecnologia das redes de
internet representa uma evolução jamais vista no que tange à atuação de quem a utiliza, pois
esses usuários também podem ser criadores e vice-versa. Apesar disso, e da proposta
democratização no seu uso e na sua transformação, o autor reconhece que “as elites aprendem
fazendo e com isso modificam as aplicações da tecnologia, enquanto a maior parte das
pessoas aprende usando e, assim, permanecem dentro dos limites do pacote da tecnologia”
(CASTELLS apud OLIVEIRA; BAZI, 2008, p. 120).
Independente de suas articulações sociais, Soares (apud AGUIAR et. al., 2015)
defende que as redes de comunicação massa internet se configuram como o maior instrumento
da globalização cultural na sociedade [...]. A abrangência, extensão e eficácia dessas redes
estão na raiz das maiores transformações na virada do século (SOARES apud AGUIAR et. al.,
2015, p. 4).
Além disso, a própria comunicação se altera, pois “todas as mensagens se tornam
interativas, ganham uma plasticidade e têm uma possibilidade de metamorfose imediata”
(MATTEI, 2012, p. 1). Há duzentos anos, a comunicação ocorria basicamente através de
cartas, que demoravam dias ou semanas para serem lidas, respondidas e reencaminhadas; há
cem anos, foram inventados o telegrama e, pouco depois, o telefone, métodos de alto custo e
pouco acessíveis à maioria da população. Contudo, apesar de os meios terem mudado, os
conceitos básicos da comunicação tradicional como emissão e a recepção são mantidos, assim
como a forma por que acontece (falada, no caso de telefone; escrita, no caso de mensagens de
texto; e, pela primeira vez, filmada em tempo real).
O artefato tecnológico responsável por toda essa mudança na comunicação, hoje, é o
telefone celular, cujo propósito é de socialização e tornar rápida a troca de informações como
afirma Katz (apud LEMOS, 2004, p. 26).
O telefone mudou drasticamente o modo como as pessoas vivem suas vidas e
enxergam o mundo. Outra mudança, com talvez a mesma magnitude, está por vir com a
mobilização não somente do discurso mas também com uma nova tendência de comunicação
e interação social mediada por computadores.
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Para o autor, as necessidades de contato e de mobilidade permanentes parecem ser as
grandes questões que justificam e intensificam o uso do celular. Conforme pesquisa realizada
em 2015 pelo CGI.br (CELULAR TORNA-SE O..., 2016) o telefone celular ultrapassou os
computadores como dispositivo mais utilizado para o acesso à internet.
A pesquisadora mexicana Rosalía Winocur utiliza-se do termo “novo cordão
umbilical” para o telefone celular. Seus estudos se voltam à tentativa de compreender como
esse aparelho se indispensável para a vivência plena na sociedade de hoje. Para Winocur
(2009), os jovens veem no uso da internet e de plataformas móveis lugares para inclusão
social e para desenvolvimento de sua própria identidade. Além disso, as redes e os
dispositivos móveis têm servido para gerar e fortalecer vínculos entre os jovens e seus grupos
de interesse.
Nesse sentido, tendo em vista os aspectos comportamentais associados ao uso da
tecnologia de comunicação (telefone celular e internet), é natural associar seu uso à facilitação
da prática do futebol, especialmente o amador, uma vez que a tecnologia tem a capacidade de
revitalizar atividades e práticas outrora esquecidas, vide a própria comunicação escrita. Com o
advento do telefone, a linguagem escrita para comunicações de longa distância ficou em
segundo plano em relação à linguagem falada. Hoje, por meio de aplicativos de mensagens, as
duas são utilizadas concomitantemente, se a linguagem escrita não for ainda mais utilizada.
Assim, em uma sociedade que tem se caracterizado por seus dispositivos móveis e
recursos tecnológicos e pela conexão com a internet, elaboramos uma ideia simples, bem
definida, estruturada e colaborativa para o desenvolvimento do aplicativo EasyFoot. Sua
proposta, utilizando das tecnologias de rede e de comunicação, é atuar como meio a pessoas
interessadas em um objetivo em comum: uma partida amadora de futebol, para fins de lazer.
Para planejamento e desenvolvimento do projeto, foi realizada a análise de softwares
semelhantes, conforme apresentada na seção seguinte.
2.1. SOFTWARES SEMELHANTES
Para iniciar o projeto, realizamos uma pesquisa com outros modelos de aplicativos já
existentes no mercado, visando identificar três categorias: critério ergonômico, critério
técnico e critério funcionais. Para critério ergonômico, o foco está na usabilidade, ou seja,
aspectos que proporcionam aos usuários alcançar seus objetivos. O critério técnico verifica o
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objetivo, a localidade e o modelo de negócio. O critério funcional analisado diz respeito às
funcionalidades dos aplicativos analisados.
No que diz respeito à análise das funcionalidades, a abordagem adotada foi a
verificação das semelhanças e as respectivas diferenças de cada funcionalidade, visando
extrair funcionalidades básicas para o design do EasyFoot e a identificação de no mínimo
uma funcionalidade possível não existente ainda para ser implementada como uma facilidade
e um diferencial para a aplicação.
Conforme a Tabela 1, que tem a finalidade de comparar as funcionalidades entre os
sistemas escolhidos e os objetivos a serem alcançados pelo EasyFoot. A funcionalidade não
encontrada em nenhum dos softwares escolhidos foi o chat que será implementado para a
comunicação entre os usuários do EasyFoot.
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TABELA 1 – ANÁLISE DE SOFTWARES SEMELHANTES

FONTE: Os autores (2019).
LEGENDA: Resultado da análise de algumas aplicações semelhantes e de comparações com o sistema proposto
do EasyFoot, segundo critérios ergonômicos, critérios técnicos e critérios funcionais.

Nos Critérios ergonômicos é avaliado principalmente a questão da experiência do
usuário ao usar o sistema.
O Critério 1.1 (O software provê as funcionalidades que satisfaçam a necessidade do
usuário), diz respeito às funcionalidades que as aplicações apresentam; com base nos
comentários feitos por outros usuários nas avaliações da PlayStore, apenas dois dos oito
aplicativos analisados têm funcionalidades que satisfazem aos usuários, de forma que
procuramos investir recursos para o EasyFoot oferecer funcionalidades úteis e atrativas para
os nossos usuários.
O Critério 1.2 (Facilidade de compreensão, aprendizado e operação) diz respeito à
experiência do usuário ao interagir com o sistema, mais especificamente a quão rápido o
usuário consegue entendê-lo. Neste quesito, observamos que cinco dos oito sistemas
satisfazem aos usuários. Quando testados, é percebido que as interfaces são intuitivas e
apresentam os dados de uma forma simples e clara. Nos comentários não foram encontradas
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muitas reclamações a respeito deste critério. Portanto, é priorizado bastante este critério para
garantir uma posição de mercado para o EasyFoot.
O Critério 1.3 (Clareza nas atividades que o usuário deve fazer) diz respeito ao
quanto é claro para um usuário executar uma funcionalidade no sistema, normalmente se
valendo de botões grandes com figuras e/ou palavras claras, que possibilitam ao usuário
deduzir como navegar no sistema. Observamos que os mesmos sistemas que não satisfizeram
o Critério 1.2 também não satisfizeram este, afinal, quando o sistema não é tão dedutivo, é
natural que o usuário demore a aprender a navegar no sistema.
O Critério 1.4 (Clareza nos itens exibidos em tela) diz respeito às informações e onde
elas são apresentadas na tela; se todas estão mostradas na tela de forma legível para facilitar o
entendimento e a usabilidade do usuário. Quatro dos oito apps acolheram este critério.
O Critério 1.5 (Software permite ao usuário avançar e retornar durante o uso) diz
respeito à navegabilidade do sistema, mais precisamente se um usuário pode voltar sem
problema para uma tela anterior durante o uso. Neste critério todos os aplicativos tiveram um
retorno positivo, pois todos permitiam essa funcionalidade utilizando o botão do próprio
celular, além de oferecerem um botão próprio para isso. Assim, interpretamos como uma
necessidade essa função também no EasyFoot.
O critério 1.6 (O software pode ser usado em telas maiores e menores) diz respeito à
responsividade do sistema em diferentes telas. Apenas dois atenderam a este critério, porém
não se testou o app MeuFut para esse critério. Esses testes foram realizados em celulares de
colegas e dos próprios autores. Observamos que algumas informações ficaram difíceis de
compreender. Pretendeu-se investir nesse quesito, para contemplar um maior número de
usuários.
Os Critérios Técnicos analisam informações sobre as empresas, como nome, país que
a sedia, o objetivo descrito de cada app e o site onde elas se encontram.
Nos critérios referentes à funcionalidade, é percebido algumas coisas que estavam
faltando nesses aplicativos semelhantes, com base nos comentários feitos por outros usuários
dos aplicativos, da mesma forma que se analisou o Critério Ergonômico 1.1.
O critério 3.1 (Sorteio de times) é referente ao próprio sistema, se ele apresentava a
possibilidade de sortear times aleatórios para realizar algumas partidas. Nenhum aplicativo
analisado apresentou esta funcionalidade em particular.
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No critério 3.2 (Cronômetro) é observado que apenas quatro dos oito aplicativos
testados tinham um cronômetro dentro do próprio sistema para marcar uma partida.
O critério 3.3 (Busca de quadra) é uma funcionalidade que busca locais disponíveis
com horários vagos para uma partida de dois times, seja marcada ou aleatória. Dois dos oito
apps tinham esta funcionalidade.
O critério 3.4 (Histórico) é uma funcionalidade que registra o histórico de partidas
dos times a que o usuário pertence. Apenas três dos oito apps tinham esta funcionalidade,
apesar de essa informação ser útil para analisar se os times em que ele joga precisa de mais
treinos ou não.
O critério 3.5 (Chat) é uma das funcionalidades mais peculiares, pois, ao
imaginarmos a formação de um time de futebol, uma das primeiras coisas em que se pensa é
comunicação, de forma que haveria a necessidade de um chat para os times dentro do
aplicativo. Nenhum dos aplicativos analisados tem uma funcionalidade de chat.
O critério 3.6 (Confirmação de presença) é uma funcionalidade que serve para os
usuários pertencentes a um mesmo time poderem confirmar presença em um determinado
jogo. Apenas três de oito apps que analisamos apresentam essa função.
O critério 3.7 (Cadastro/Exclusão de jogadores) é uma funcionalidade que serve para
cadastrar ou excluir um jogador de um time. Por ser uma funcionalidade principal, todos os
apps a apresentaram.
O critério 3.8 (Estatística) é uma funcionalidade que serve para mostrar em forma de
gráfico qual o desempenho do time daquele usuário. Cinco dos oito apps tinham esta
funcionalidade.
O critério 3.9 (Ranking) é uma funcionalidade que mostra como seu time está dentro
das classificações em relação a outros times que usam o app. Apenas um dos oito apps
apresentou esta funcionalidade.
Concluímos que existem muitos aplicativos com propostas semelhantes às do
EasyFoot no mercado, porém, muitos desses sistemas não apresentam algumas
funcionalidades essenciais, ou, ainda, apresentam algumas falhas, a partir de que pode-se
analisar e procurar entender para fazer do EasyFoot um sistema completo, que agrade aos
usuários com funcionalidades básicas,e também inéditas.
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3. MATERIAIS E MÉTODOS
O mundo ágil descartou esses longos períodos de
análise prévia, mas ainda reconhecemos que há valor
em começar algo com um senso de direção inicial –
Fowler.

No desafio de encontrar um equilíbrio entre estabelecer uma direção inicial e o
desenvolvimento dos códigos, nós decidimos fazer uso de um projeto ágil, composto por duas
fases. A fase 1 baseamos no conceito de MVP (em inglês, Minimum Viable Product, ou, em
tradução livre, “Produto Minimamente Viável”), pelo qual o produto é desenvolvido visando
a construir, medir e aprender. O MVP não significa a não evolução do produto, ou que as
funcionalidades não serão incrementadas futuramente; pelo contrário, a ideia é que o
desenvolvimento seja validado e guiado pelos resultados iniciais de uso. Em suma: produtos
mínimos, porém viáveis, passíveis de atualização conforme a necessidade e o feedback dos
usuários.
A característica principal desse método é fazer algo e identificar em tempo hábil se
vale a pena continuar a construção do produto, nesse caso, o EasyFoot. Segundo Caroli (2017,
s. p.), projetos ágeis enfatizam a entrega contínua e antecipada de um software valioso cujo
valor vem dos objetivos de negócios e das necessidades dos clientes. Para a primeira
modificação escolheu-se implementar o Scrum no EasyFoot.
A fase 2, denominada ágil, e que pode ser chamada também de “métodos leves”,
(FOWLER apud CARVALHO; MELO, 2012, p. 559) consiste na realização de Sprints, ou
seja, um conjunto de funcionalidades a serem desenvolvidas e testadas e que podem ser
interpretadas como ciclos. O objetivo dessa modalidade, é que a cada Sprint seja gerado um
pacote de entregas que é chamado release.
O que torna essa metodologia interessante é o fato de que cada release se torna uma
versão de parte da aplicação entregue de fato para o usuário, o que torna o produto mais
adaptável e flexível em relação aos métodos tradicionais de desenvolvimento. O Scrum tem
por objetivo fazer a gestão de projetos para seu planejamento e para sua organização,
promovendo velocidade e qualidade na entrega. Apesar de ser mais empregado em projetos de
desenvolvimento de software, outras áreas começam a descobrir sua eficácia para aplicação
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em seus respectivos projetos, como pequenas StartUps e empresários de food truck
(ZANETTE, 2019, s.p.).
Nós ressaltamos ainda que, nessa metodologia, o grau de esforço é atribuído à
funcionalidade e permite a identificação das tarefas mais simples e as mais complexas, assim
auxiliando a alocação dos recursos adequados a essas tarefas.
FIGURA 1 – PROJETO ÁGIL

FONTE: Os autores (2019).

3.1. MVP
Sendo o mercado, e em especial o de aplicativos, bastante incerto e competitivo, é
extremamente importante que se tenha uma visão holística e visionária, porém, dada a
realidade de muitos desenvolvedores-júnior, precisou-se cogitar o projeto de forma que ele
ainda fosse exequível em relação aos recursos e ao investimento. O MVP serviu para não
apenas viabilizá-lo, como também validar hipóteses, identificar falhas e aprender de maneira
rápida; ou seja, possibilitou determinar as funcionalidades essenciais para um produto
funcional, que tenha valor agregado e que seja usado e validado efetivamente pelo usuário
final.
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FIGURA 2 - MVP

FONTE: Os autores (2019).

O MVP é construído de maneira incremental, seguindo um plano de evolução por
meio de ciclos. A Figura 3 mostra que, diferente da forma tradicional – em que o produto
seria validado somente em sua versão final –, através do MVP essas entregas são reduzidas,
periódicas e experimentais. Nesse esquema, o skateboard é o primeiro MVP; o usuário
consegue usá-lo e comunicar ao produtor onde ele ainda precisa chegar, e no que o produto o
surpreendeu, permitindo-lhe seguir para o segundo incremento mais confiante e munido de
informações e, no caso do exemplo abaixo, passaria à produção de bicicletas. E, então, após a
validação ou rejeição desta, restaria ao produtor identificar a possibilidade de se avançar para
o próximo estágio, ou seja, a moto, que seria o objetivo de produto final.
FIGURA 3 – EVOLUÇÃO DO MVP

FONTE: Os autores (2019).

O MVP engloba, assim os aspecto de negócio, de experiência do usuário e de
tecnologia. Está na interseção entre valioso, usável e factível, como evidenciado na Figura 5,
sem que o produto final de um MVP seja necessariamente ruim ou inacabado.
•

Valioso: é identificado pelo produtor se o produto trará valor ao negócio.
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•

Usável: os usuários realmente precisam desse produto? As funcionalidades

foram construídas conforme necessidade do cliente?
•

Factível: É exequível? Existe tecnologia, conhecimento e mão de obra para sua

implementação?
FIGURA 4 – INTERSEÇÃO DO MVP

FONTE: Os autores (2019).

3.2. SCRUM

O Scrum se divide em ciclos denominados Sprints que são um conjunto de atividades
a serem executadas. No Scrum temos o Backlog, uma lista das funcionalidades a serem
implementadas nas Sprints. No início de cada Sprint é feito um Sprint Planning Meeting por
meio do Product Owner, responsável por essa reunião, com a finalidade de priorizar as
demandas que se encontram no Backlog. A equipe de desenvolvimento participa desta
reunião, seleciona suas atividades atribuindo diferentes graus de esforço e, assim, definem o
que será implementado durante esse ciclo. Todos os dias, geralmente no período da manhã, é
feita uma pequena reunião chamada Daily Scrum, cujo objetivo é verificar o que foi realizado
no dia anterior, identificar o que pode ser feito a partir disso, se existe algum tipo de
impedimento e definir as atividades das próximas horas.
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FIGURA 5 – CICLOS DO SCRUM

FONTE: Os autores (2019).

3.2.1. Uso do Scrum no projeto

Por meio da ferramenta TRELLO (Figura 6), é utilizado a metodologia Scrum para a
gestão do projeto EasyFoot para auxiliar na definição das funcionalidades e de suas Sprints.
Separaramos as tarefas em 14 Sprints, que abrangeram o período de 01º de junho de 2019 a 31
de outubro do mesmo ano, e realizou reuniões presenciais, para que as Sprints pudessem ser
(re)definidas conforme a necessidade, e encontros remotos, caso alguma dúvida surgisse.
Realizamos as entregas das funcionalidades a cada 15 dias em encontros presenciais com o
Prof. Dr. Alexandre Kutzke, quando se definiu, também, para cada integrante do grupo uma
responsabilidade. Ao acadêmico Matheus Oliveira de Oliveira coube implementar a aplicação
Web Admin e redigir os diagramas da aplicação e a documentação do projeto, bem como
realizar sua respectiva revisão. Ao acadêmico Tiago Schernoveber coube o desenvolvimento
da aplicação móvel, incluindo seu layout e a chamada dos métodos, assim como implementar
o Web Service.
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FIGURA 6 – FERRAMENTA TRELLO

FONTE: Os autores (2019).

3.2.2. Cronograma das Atividades
TABELA 2 – CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA APLICAÇÃO EASYFOOT

Sprint

Data Inicial Sprint

Título

Grupo

Tempo
Estimado

1

01 jun. 19

Documentação macro

Planejamento

10:00:00

2

15 jun.19

Introdução DOC Escrito

Documentação

12:00:00

2

28 jun. 19

Fundamentação Teórica

Documentação

08:00:00

2

15 jul. 19

Estrutura e EndPoints WS

Implementação

04:00:00

2

15 jul. 19

Dados iniciais BD

Implementação

04:00:00

3

31 ago. 19

Layouts Android

Implementação

20:00:00

3

31 ago. 19

Android/WS

Implementação

20:00:00
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3

31 ago. 19

Funcionalidades Android

Implementação

03:00:00

4

15 set. 19

Dashboard

Implementação

04:00:00

4

15 set. 19

Diagramas de Classe

Documentação

20:00:00

4

15 set. 19

Diagramas de Atividade

Documentação

20:00:00

4

15 set. 19

Diagramas de Sequência

Documentação

20:00:00

4

15 set. 19

Casos de Uso

Documentação

08:00:00

4

15 set. 19

Revisão Escrita

Documentação

04:00:00

5

30 set. 19

Melhorias Android

Implementação

24:00:00

5

30 set. 19

Melhorias Dashboard

Implementação

16:00:00

5

30 set. 19

Testes

Teste

03:00:00

FONTE: Os autores (2019).

3.2.3. Sprint 1

A Sprint 1 teve como finalidade o início do desenvolvimento da documentação
macro, descrevemos a visão do produto alinhada ao MVP. Para redigi-lo, é baseado não
público-alvo visado para o produto: jogadores de futebol amador; pessoas que gostam de
jogar futebol; pessoas sem tempo de marcar os jogos.

3.2.4. Sprint 2
A Sprint 2 teve como objetivo melhorar a documentação, definir qual framework se
usaria no web service, além de estruturar e popular o banco de dados. Nesse momento,
acrescentamos na documentação a introdução e a fundamentação teórica. Na implementação,
definiu-se como framework o Spring e o banco de dados MySQL, e assim se implementaram
os endpoints.
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3.2.5. Sprint 3
O Sprint 3 objetivou utilizar o aplicativo Android para criar os layouts das telas e
implementar a comunicação com o web service, além de outras funcionalidades.

3.2.6. Sprint 4
No Sprint 4 é priorizado o sistema web, escolhendo de forma rápida o framework e a
plataforma angular, e, logo em seguida, começamos a desenvolver o sistema web. Enquanto
parte da equipe se dedicou à aplicação web, a outra deu seguimento à documentação, criando
o diagrama de classe, o diagrama de atividade e o diagrama de sequência.

3.2.7. Sprint 5

O Sprint 5 demandou mais tempo e dedicação, pois foi necessário a equipe realizar
muitas melhorias de layout e de navegabilidade, com o objetivo de tornar o aplicativo mais
intuitivo para o nosso usuário, assim como aprimorar o sistema web, além de rodar alguns
testes para identificar e corrigir bugs.
3.3. TECNOLOGIAS EMPREGADAS
Iniciado o projeto, é dada a prioridade ao uso de tecnologias não pagas, ou seja, de
software livre, visto se tratar de um trabalho acadêmico e de um produto que traria retorno
financeiro aos autores. Isso estimulou a equipe em relação à capacidade de uso de tecnologias
livres, rompendo barreiras financeiras e tecnológicas existentes, que tanto restringem o
trabalho de profissionais autônomos.
A seguir é aplicado o Angular 6 no Front-End e no Middleware da aplicação web. O
Angular 6 é versão do framework que utiliza uma linguagem open source Typescript,
desenvolvida pelo Microsoft.
Para estabelecer uma comunicação entre o aplicativo móvel e o módulo web
utilizamos a tecnologia de Webservice, uma tecnologia escrita em Java, e, para facilitar no
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desenvolvimento, utilizamos o framework Spring Boot. Para os testes de serviço Web API,
nós usamos a ferramenta gratuita POSTMAN, que permite enviar e receber dados via
requisições HTTP.
O uso da linguagem JAVA no web service justifica-se pelo fato de ela ser uma
linguagem ensinada durante o curso, com grande aprofundamento e, portanto, de extenso
domínio por parte dos autores, e por ela estar em franco uso ainda hoje no mercado de
trabalho. Além disso, é uma linguagem gratuita e orientada a objetos, cujo reaproveitamento
de códigos facilita na confecção e na manutenção do projeto.
O servidor de aplicação utilizado é o Tomcat, um container web de código aberto
baseado em JAVA e que provê, por meio de qualquer browser, funcionalidades básicas de
gerenciamento das aplicações web que estão rodando no servidor.
O banco de dados escolhido foi o MySQL, por ser um gerenciador que apresenta
grande facilidade de uso e que também foi largamente estudado no período de formação dos
autores.
Para desenvolvimento do aplicativo Android, é optado o uso da linguagem JAVA
nativo. Utilizamos a biblioteca da Google para o uso de JSON e de GSON, e escolhemos a
biblioteca Retrofit para realizar as chamadas ao web service.
TABELA 3 – TECNOLOGIAS UTILIZADAS

TECNOLOGIA
Angular

VERSÃO

Linguagem de Programação Front- End

6

JAVA

UTILIDADE

1.8.0_222

Linguagem de Programação Back- End

MYSQL

6.3.8

Gerenciador de Banco de Dados

Android

9

Sistema Operacional

POSTMAN

7.12.0

Ferramenta para Testes

RETROFIT

2 .4

API de Intergração com Web Service

TRELLO

Atual

Gerenciador de Atividades
FONTE: Os autores (2019).
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No capítulo a seguir serão apresentados a arquitetura e o funcionamento dos
sistemas.

3.4. ARQUITETURA DOS SISTEMAS

Para a comunicação e o gerenciamento de informações entre os sistemas Web e
Android, optou-se pela arquitetura de Web Service, a qual se baseou na arquitetura REST,
aplicando RESTful e JSON para comunicação entre os sistemas.
JSON é uma formatação de troca de dados em formato de texto, constituído de duas
estruturas básicas: uma coleção de pares nome/valor e uma lista ordenada de valores (objetos
e arrays) (CAMARGO, 2011). Os sistemas terão acesso ao banco de dados, estruturado sob o
sistema de gerenciamento do MySQL, que assegura a troca de informações entre os sistemas
(web service, aplicativo mobile e o módulo web).
O aplicativo mobile e o módulo web são os componentes Back-End e representam as
interfaces Front-End. O banco de dados e as aplicações compartilham requisição e resposta
do web service.
FIGURA 7 – ARQUITETURA DO EASYFOOT

FONTE: Os autores (2019).
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4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS
Nesse capítulo está descrita a arquitetura do EasyFoot, bem como os sistemas finais
(Web e Mobile) e suas funcionalidades. O EasyFoot tem duas interfaces: uma para usuários
(Mobile) , e outra para administradores (Web). Essa separação de sistemas possibilita que
ambos tenham um foco diferenciado. Ou seja, no sistema de dispositivos móveis, priorizamos
a usabilidade user friendly, somente para os usuários; enquanto isso, o sistema Web teve seu
desenvolvimento voltado única e exclusivamente à administração do sistema. A seguir,
descrevemos todas as funcionalidades detalhadamente, e, na seção posterior, a abordagem da
arquitetura do sistema.

4.1. MANUAL DE USO

1. É realizado o cadastro no aplicativo clicando no botão “Novo cadastro”. É preenchido os
dados em seus respectivos campos. Uma alternativa é realizar o login com uma conta Google
ou do Facebook. Ao realizar o cadastro, o sistema loga automaticamente.
FIGURA 8 - LOGIN E CADASTRO DO APLICATIVO ANDROID

FONTE: Os autores (2019).
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2. Nos acessos posteriores, é realizado o login, seja via e-mail, via Google, ou via
Facebook, individualmente. Ou seja, sempre que se for acessar ao aplicativo, deve-se
inserir os dados de usuário e senha novamente.
FIGURA 9 - LOGIN PELO GOOGLE E POR FACEBOOK

FONTE: Os autores (2019).
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3. Realizado o login, o usuário é redirecionado à tela principal. Nela, deve-se clicar no
botão “Meus times”.
FIGURA 10 - MENU INICIAL

FONTE: Os autores (2019).
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4. Clicando-se em “Novo time”, aparece a tela abaixo, na qual se deve inserir o nome do
novo time e a cidade em que ocorrerá a partida, bem como realizar a adição de jogadores.
Para finalizar, é necessário clicar no botão “Cadastrar”. Um usuário pode ter e pertencer a
mais de um time ao mesmo tempo.
FIGURA 11 - NOVO TIME

FONTE: Os autores (2019).
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5. Voltando à tela principal, ao clicar em “Partidas”, há duas possibilidades. O campo
“Convites” refere-se a partidas de outros times às quais o usuário foi convidado. O campo
“Agendados” refere-se a partidas já confirmadas pelo usuário e seu(s) time(s). O botão
“v” aceita a partida e o botão “x” a recusa.
FIGURA 12 – PARTIDAS

FONTE: Os autores (2019).
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6. Clicando-se no botão “Novo convite” é possível criar uma partida e desafiar outro time. É
necessário preencher os campos “Nome”, “Local” e “Data” em que você deseja que ocorra a
partida. Após realizar o preenchimento, deve-se apertar o botão “Cadastrar” ou, se se quiser
cancelar a criação, clica-se no botão “Cancelar”.
FIGURA 13 – NOVO CONVITE

FONTE: Os autores (2019).
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7. Realizada a partida, ela pode ser selecionada na parte de “Partidas”, e então
“Agendados”, e, clicando-se na lacuna precedente a “gols”, pode-se inserir o placar do
jogo de forma honesta.
FIGURA 14 – MARCANDO PLACAR

FONTE: Os autores (2019).
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8. Para ver os jogos que já aconteceram e qual é a posição do seu time em relação aos
outro times, pode-se clicar na opção “Ranking” na tela principal. O sistema organiza a
lista mostrando em ordem decrescente os times com o maior número de gols.
FIGURA 15 – RANKING

FONTE: Os autores (2019).
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9. O aplicativo conta também com um sistema de chat para os usuários conversarem entre si.
Essa opção encontra-se na tela principal através do botão “Chat”.
FIGURA 16 – CHAT E CONVERSA

FONTE: Os autores (2019).
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10. No botão “Meus dados”, é possível editar alguns dados referentes à conta de usuário,
podendo-se alterar nome e senha.
FIGURA 17 – EDITAR CADASTRO

FONTE: Os autores (2019).
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11. É possível compartilhar o aplicativo com amigos, clicando-se no botão
“Compartilhar”, localizado na tela principal do sistema. Logo em seguida, aparecerão
algumas opções de redes sociais, dentre as quais o usuário deverá selecionar a de sua
preferência.
FIGURA 18 - COMPARTILHAR

FONTE: Os autores (2019).

14. Para realizar o Logout clica-se no botão “Sair”.
FIGURA 19 - SAIR

FONTE: Os autores (2019).
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nós concluímos, com desenvolvimento feito pela equipe durante todas as etapas do
projeto, que os objetivos propostos foram alcançados parcialmente. A aplicação EasyFoot
pode ser acessada por celular Android e nela se pode efetuar cadastro, montar times, gerenciar
partidas e acessar seus resultados. Em complemento ao aplicativo, criou-se um dashboard
através do qual os administradores do sistema podem gerenciar jogadores, times e partidas,
bem como cadastrar locais onde as partidas podem ser realizadas.
Durante a execução do projeto, a equipe teve que se adaptar para que o sistema
ficasse intuitivo segundo os padrões “Material Design”, sendo o sistema visualmente
remodelado de forma que o fluxo das telas tivesse um resultado de maior qualidade.
A metodologia ágil foi muito importante e eficaz para controle da documentação e
desenvolvimento progressivo das funcionalidades do sistema, de modo a haver tempo hábil
para aperfeiçoá-lo conforme se mostrou necessário.
As reuniões da equipe com o professor orientador tiveram um importante impacto
para percepção externa da usabilidade e navegabilidade do sistema durante o processo de
desenvolvimento.
Apesar de todos os objetivos propostos no início do projeto terem sido cumpridos
satisfatoriamente, há a possibilidade de melhoria do aplicativo e do dashboard, de forma a,
futuramente, gerar maior controle e trazer mais funcionalidades ao sistema.
5.1. RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS
Para o aplicativo Android tem-se algumas sugestões para trabalhos futuros, como a
implementação de uma funcionalidade de notificações para alertar o usuário a respeito de um
convite de partida, assim como uma opção para ativá-las ou desativá-las. Além disso, pode-se
acrescentar uma funcionalidade utilizando a API de geolocalização do Android e o API de
mapa para mostrar os locais próximos onde tem um jogo, além de guiar através de GPS o
jogador até o campo onde ocorrerá a partida.
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Além de uma funcionalidade em que os jogadores submetem uma quadra para que a
equipe administrativa possa avaliar aquele local, a fim de validar a quadra no app para jogos
futuros.
Para o aplicativo web, pode-se desenvolver alguns gráficos dinâmicos em linguagem
R para uma melhor análise dos dados.

46

REFERÊNCIAS

AGUIAR, Camila F.; CAMPOS, Dayane B. C.; BARROSO, Lis de O.; DUTRA, Lenise R.;
COELHO, Marcos A. P. Escrita formal e escrita virtual: orgulho e preconceito. XII
EVIDOSOL
e
IX
CILTEC,
p.
4-10,
jun.
2015.
Disponível
em:
<http://evidosol.textolivre.org>. Acesso em: 14 nov. 2019.
BUENO, T. C. As diferentes facetas da conexão via celular. Galaxia (São Paulo. Online), n.
26, p. 274-276, dez. 2013.
CAMARGO, Wellington B. de. Arrays Multidimensionais, Params e Arrays de Objetos –
Arrays:
Estrutura
da
Linguagem
–
Parte
3.
2011.
Disponível
em:
<https://www.devmedia.com.br/arrays-multidimensionais-params-e-arrays-de-objetos-arraysestrutura-da-linguagem-parte-3/19248>. Acesso em: 10 nov. 2019.
CAROLI, Paulo. Aprendendo mais sobre Lean Inception. 25 mai. 2017. Disponível em:
<https://imasters.com.br/agile/aprendendo-mais-sobre-lean-inception>. Acesso em: 28 out.
2019.
CARVALHO, Bernardo V. de; MELLO, Carlos H. P. Aplicação do método ágil scrum no
desenvolvimento de produtos de software em uma pequena empresa de base tecnológica.
Gest. Prod., São Carlos, v. 19, n. 3, p. 557-573, 2012.
CELULAR TORNA-SE O PRINCIPAL dispositivo de acesso à internet, aponta cetic.br. 13
set.
2016.
Disponível
em:
<https://www.cgi.br/noticia/releases/celular-torna-se-o-principal-dispositivo-de-acesso-a-inter
net-aponta-cetic-br/>. Acesso em: 28 out. 2019.
CENSO DIZ QUE 265 milhões de pessoas jogam bola. 01 jun. 2007. Disponível em:
<https://www1.folha.uol.com.br/fsp/esporte/fk0106200709.htm>. Acesso em: 19 out. 2019.
COSTA, Rudy A.; SOARES, Hugo L. R.; TEIXEIRA, José A. C. Benefícios da atividade
física e do exercício físico na depressão. Revista do Departamento de Psicologia – UFF,
Niterói,
v.
19,
n.
1,
p.
269-276,
jan./jun. 2007. Disponível em:
<https://www.researchgate.net/publication/250048199_Beneficios_da_atividade_fisica_e_do_
exercicio_fisico_na_depressao>. Acesso em: 20 nov. 2019.
CRESCE DESINTERESSE do brasileiro por futebol, aponta Datafolha. 4 maio 2018.
Disponível
em:
<https://www1.folha.uol.com.br/esporte/2018/05/cresce-desinteresse-do-brasileiro-por-futebo
l-aponta-datafolha.shtml>. Acesso em: 15 nov. 2019.
GASTALDO, Édison. Esporte, violência e civilização: uma entrevista com Eric Dunning.
Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, v. 14, n. 30, p. 223-231, jul./dez. 2008.
KHAWALI, Cristina; ANDRIOLO, Adagmar; FERREIRA, Sandra R. G. Benefícios da
atividade física no perfil lipídico de pacientes com Diabetes Tipo 1. A
 rq Bras Endocrinol

47

Metab,
v.
47,
n.
1,
p.
49-54,
fev.
2003.
Disponível
<http://www.scielo.br/pdf/abem/v47n1/a08v47n1.pdf>. Acesso em: 15 nov. 2019.

em:

LAZZOLI, José K; NÓBREGA, Antonio C. L. da.; CARVALHO, Tales de.; BRAZÃO DE
OLIVEIRA, Marcos A.; TEIXEIRA, José A. C.; LEITÃO, Marcelo B.; LEITE, Neiva;
MEYER, Flávia; DRUMMOND, Felix A.; PESSOA, Marcelo S. da V.; REZENDE, Luciano;
ROSE, Eduardo H. de.; BARBOSA; Sérgio T.; MAGNI, João R. T.; NAHAS, Ricardo M.;
MICHELS, Glaycon; MATSUDO, Victor. Atividade física e saúde na infância e
adolescência. Rev Bras Med Esporte, v. 4, n. 4, p. 107-109, jul./ago., 1998.
LEMOS, André. Cibercultura e mobilidade. In: ______. Derivas: cartografias do ciberespaço.
1. ed. São Paulo, SP: Annablume Editora, 2004. p. 17-43.
MATTEI, Rejane E. V. Atividade docente na EAD sob perspectiva da ergonomia cognitiva.
IX Anped Sul – Seminário de pesquisa em educação da região Sul, UDESC, s. p., 2012.
OLIVEIRA, Antonio F. M.; BAZI, Rogério E. R. Sociedade da informação, transformação e
inclusão social: a questão da produção de conteúdos. Revista Digital de Biblioteconomia e
Ciência da Informação, Campinas, v. 5, n. 2, p.115-131, jan./jun. 2008.
TERRA, Carolina F. As relações públicas e as novas tecnologias de informação e de
comunicação. Caligrama (São Paulo. Online), v. 1, n. 2, s. p., 27 ago. 2005. Disponível em:
<http://www.revistas.usp.br/caligrama/article/view/64420>. Acesso em: 20 out. 2019.
WITTER, José S. Futebol: um fenômeno universal do século XX. Revista USP, São Paulo, n.
58, p. 161-168, jun./ago. 2003.
ZANETTE, Franco. MVP: como usar esse conceito para validar uma ideia e crescer com o
feedback
do
mercado.
6
maio
2019.
Disponível
em:
<https://resultadosdigitais.com.br/blog/mvp-minimo-produto-viavel/>. Acesso em: 17 out.
2019.

48

APÊNDICE A – DIAGRAMA DE ATIVIDADES

Caso o usuário não esteja cadastrado, deverá realizar o cadastro; se o usuário já for
cadastrado, porém estiver com sessão inativa, deverá logar novamente. O usuário a qualquer
momento poderá configurar o EasyFoot ou divulgá-lo para outra pessoa via redes sociais.
Caso não tenha a necessidade de configurar ou divulgar, poderá seguir para edição dos dados
de perfil e, em seguida, criar o seu time. Tendo criado um time, ele se torna seu
Administrador e lhe será permitido criar novas partidas, podendo convidar pessoas para a
partida desejada, à qual os convidados poderão aceitar ou recusar, fazendo com que seu
planejamento seja mais assertivo. Uma vez definido quem, quando e onde será partida, os
participantes realizarão o jogo do qual, ao ser finalizado, o administrador poderá inserir o
resultado, disponível a todos os participantes para a sua visualização e do respectivo ranking.
FIGURA 20 – DIAGRAMA DE ATIVIDADE

FONTE: Os autores (2019).
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APÊNDICE B – DIAGRAMAS DE CASO DE USO
O usuário poderá realizar o cadastro no aplicativo mobile com o perfil de jogador ou
de capitão; caso já tenha realizado o cadastro, ambos poderão logar no aplicativo mobile e
configurá-lo, bem como fazer a edição do respectivo perfil e a divulgação do EasyFoot para
outras pessoas. A funcionalidade de chat poderá ser usada sem a necessidade de se criar um
time ou uma partida. Depois que o capitão inserir o resultado da partida, o jogador poderá
visualizar o ranking geral.
O capitão terá um papel de administrador do time no EasyFoot, ficando responsável
pela criação e pela edição de times e criação, edição e exclusão de partidas. Devido ao papel
fundamental do capitão, ele poderá convidar, aceitar ou recusar que se realize determinada
partida.
Na aplicação web, o usuário do tipo administrador poderá criar, alterar ou excluir
jogadores, times ou partidas.
FIGURA 21 – DIAGRAMA DE CASO DE USO APLICATIVO MOBILE

FONTE: Os autores (2019).
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FIGURA 22 – DIAGRAMA DE CASO DE USO WEB

FONTE: Os autores (2019).
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APÊNDICE C – ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO

DATA VIEWS SISTEMA ANDROID
FIGURA 23 – DV01 (LOGIN)

FONTE: Os autores (2019).
DESCRIÇÃO: Esta é a tela de login do sistema Android.

52

FIGURA 24 – DV02 (CADASTRO)

FONTE: Os autores (2019).
DESCRIÇÃO: Esta é a tela de cadastro do aplicativo Android.
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FIGURA 25 – DV03 (LOGIN PELO FACEBOOK)

FONTE: Os autores (2019).
DESCRIÇÃO: Login realizado pelo Facebook.
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FIGURA 26 – DV04 (LOGIN PELO GOOGLE)

FONTE: Os autores (2019).
DESCRIÇÃO: Esta é a tela do login realizado pela conta Google.
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FIGURA 27 – DV05 (MAIN)

FONTE: Os autores (2019).
DESCRIÇÃO: Esta é a tela principal do aplicativo, onde o usuário pode acessar qualquer funcionalidade
oferecida pelo app.
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FIGURA 28 – DV06 (MEUS TIMES)

FONTE: Os autores (2019).
DESCRIÇÃO: Esta tela representa os times com que o usuário está envolvido.
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FIGURA 29 – DV07 (NOVO TIME)

FONTE: Os autores (2019).
DESCRIÇÃO: Esta é a tela responsável pela criação de um time. Ela aparece logo depois de o usuário clicar em
“Novo time”.
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FIGURA 30 – DV08 (BUSCAR JOGADOR)

FONTE: Os autores (2019).
DESCRIÇÃO: Esta é a tela para buscar jogador, quando se está criando um time.
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FIGURA 31 – DV09 (PARTIDAS)

FONTE: Os autores (2019).
DESCRIÇÃO: Esta tela é responsável por mostrar todos os convites que foram feitos para o usuário primário e
todas as partidas que foram aceitas pelo time. Além disso, permite criar uma nova partida, podendo desafiar
outros times.
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FIGURA 32 – DV10 (NOVA PARTIDA)

FONTE: Os autores (2019).
DESCRIÇÃO: Cria nova partida.
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FIGURA 33 – DV11 (ACEITAR PARTIDAS.)

FONTE: Os autores (2019).
DESCRIÇÃO: Esta é a tela em que um jogador pode aceitar ou recusar uma partida.
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FIGURA 34 – DV12 (MARCANDO PLACAR)

FONTE: Os autores (2019).
DESCRIÇÃO: Esta tela representa a marcação do placar.
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FIGURA 35 – DV13 (CONFIGURAÇÕES)

FONTE: Os autores (2019).
DESCRIÇÃO: Esta é a tela de configuração do sistema.
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FIGURA 36 – DV14 (MEUS DADOS)

FONTE: Os autores (2019).
DESCRIÇÃO: Esta é a tela de demonstração da funcionalidade de editar os próprios dados.
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FIGURA 37 – DV15 (CHAT)

FONTE: Os autores (2019).
DESCRIÇÃO: Esta é a tela para conversar com outros jogadores.
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FIGURA 38 – DV16 (CONVERSAS)

FONTE: Os autores (2019).
DESCRIÇÃO: Esta tela é a sequência de DV15 (Figura 24).
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FIGURA 39 – DV17 (RANKING)

FONTE: Os autores (2019).
DESCRIÇÃO: Esta é a tela de ranking. Após a partida e a marcação de gols, o sistema monta um ranking dos
times pelos quais o usuário jogou.
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DESCRIÇÃO DE CASOS DE USO – APLICAÇÃO ANDROID

Nome:

Criar conta

UC001

Descrição:

Este caso de uso é para o cadastro do usuário no aplicativo mobile.

Data View:

DV01 - Login
DV02-Cadastro

Atores:

Primário: Jogador.

Pré-condições:

- O sistema deve estar disponível.

Pós-condições:

- Retorno = Mensagem.

FLUXO PRINCIPAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

O usuário acessa tela de login. (DV01)
O usuário clica em “Novo Cadastro”.
O Sistema mostra a tela de novo cadastro. (DV02)
O usuário preenche os dados, e clica no botão “cadastrar”. (A01)
O sistema executa os métodos de validação. (E01)
O sistema salva os dados.
O caso de uso é encerrado.

FLUXO ALTERNATIVO
A01

- Botão cancelar
1.
2.
3.
4.

O usuário pressiona o botão “Cancelar”;
O sistema executa o método = cancela;
O sistema não altera os dados;
O caso de uso é encerrado.

FLUXO DE EXCEÇÃO
E1

Campos não preenchidos
1.
2.
3.

O sistema verifica quais campos não foram preenchidos e os destaca, em vermelho, informando que são
obrigatórios;
O usuário preenche os campos destacados e aperta o botão “Editar”;
O caso de uso é encerrado.

Nome:

Logar no App

Descrição:

Este caso de uso é para logar o usuário no aplicativo mobile.

Data View:

DV01 - Login
DV03 - Login Facebook

UC002
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DV04 - Login Google
DV05 - Main
Atores:

Primário: Jogador.

Pré-condições:

- O sistema deve estar disponível.

Pós-condições:

- Retorno = Mensagem.

FLUXO PRINCIPAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

O usuário acessa tela. (DV01)
O sistema apresenta a tela. (DV2)
O usuário insere os dados nos campos indicados. (A01)(A02)
O usuário pressiona o botão “Entrar”.
O sistema executa método.
O sistema redireciona o usuário para a Main Activity. (E02)(E01)(DV05)
O caso de uso é encerrado.

FLUXO DE EXCEÇÃO
E01

Campos não preenchidos
1.
2.
3.

E02

O sistema verifica quais campos não foram preenchidos e os destaca, em vermelho, informando que
são obrigatórios;
O usuário preenche os campos destacados e aperta o botão “Entrar”;
O caso de uso é encerrado.
Erro ao logar

1.
2.
3.

O sistema verifica que o login ou a senha não estão corretos;
O sistema retorna o erro de “Erro ao efetuar login”;
O caso de uso é encerrado.

FLUXO ALTERNATIVO

A01 – Login com Facebook
1.
2.
3.
4.
5.

O usuário clica no ícone do Facebook.
O sistema mostra uma tela com as opções de conta do Facebook. (DV03)
O usuário seleciona qual conta usar.
O sistema redireciona o usuário para a tela Main. (DV05)
O caso de uso é encerrado.

A02 – Login com Google Account
1.
2.
3.
4.
5.

O usuário clica no ícone referente ao Google.
O sistema mostra quais as opções de conta Google que o usuário quer utilizar para registro. (DV04)
O usuário seleciona a conta Google.
O sistema redireciona o usuário para a tela Main. (DV05)
O caso de uso é encerrado.
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Nome:

Criar Time

UC003

Descrição:

Este caso de uso é para criar o time no aplicativo mobile.

Data View:

DV06- Meus times
DV07- Novo time
DV08- Buscar Jogador

Atores:

Primário: Jogador.

Pré-condições:

- O sistema deve estar disponível.

Pós-condições:

- Retorno = Mensagem.

FLUXO PRINCIPAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

O usuário clica no menu no canto esquerdo da tela.
O sistema mostra o menu.
O usuário clica em “Meus Times”.
O sistema redireciona o usuário para a tela Team Activity, carregando todos os dados referentes
àquele usuário. (DV06)
O usuário clica no botão “Novo time”.
O sistema redireciona para a tela de novo time. (DV07)
O usuário entra com o nome do time.
O usuário clica em “Adicionar jogador”. (A1)
O sistema redireciona o usuário para a tela de “Buscar jogador”.
O usuário seleciona por qual filtro ele quer procurar. (A2)(A3)(DV08)
O usuário digita o valor a procurar e aperta para pesquisar no final do campo.
O sistema retornará o(s) jogador(es) referente(s) àquela pesquisa.
O usuário clica em cima do jogador selecionado.
O sistema retornará uma mensagem mostrando “Jogador adicionado!”.
O usuário clica em “Voltar” no canto superior esquerdo.
O sistema volta para a tela “Novo time” com todos os jogadores já selecionados.
O usuário clica em “Cadastrar”. (A1)(E1)
O sistema retorna o usuário para a Main Activity.
O caso de uso é encerrado.

FLUXO ALTERNATIVO
A01

- Botão cancelar
5.
6.
7.
8.

O usuário pressiona o botão “Cancelar’;
O sistema executa o método = cancela;
O sistema não altera os dados;
O caso de uso é encerrado.

A02

- Filtro “Nome”
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A03

O usuário seta no filtro a propriedade “Nome”.
Em seguida insere o nome do jogador a ser pesquisado.
O sistema retorna o nome pesquisado.
O usuário clica no jogador que quer adicionar.
O sistema retorna “Jogador adicionado!”.
O caso de uso é encerrado.
-Filtro “E-mail”
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

O usuário seta no filtro a propriedade “E-mail”.
Em seguida insere o e-mail do jogador a ser pesquisado.
O sistema retorna o nome e o e-mail pesquisado.
O usuário clica no jogador que quer adicionar.
O sistema retorna “Jogador adicionado!”.
O caso de uso é encerrado.

FLUXO DE EXCEÇÃO
E1

Campos não preenchidos
4.
5.
6.

O sistema verifica quais campos não foram preenchidos e os destaca, em vermelho, informando que são
obrigatórios;
O usuário preenche os campos destacados e aperta o botão “Cadastrar”;
O caso de uso é encerrado.

Nome:

Editar Time

UC004

Descrição:

Este caso de uso é para editar o time no aplicativo mobile.

Data View:

DV06- Meus times

Atores:

Primário: Jogador.

Pré-condições:

- O sistema deve estar disponível.

Pós-condições:

- Retorno = Mensagem.

FLUXO PRINCIPAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

O sistema está na tela “Meus times”. (DV06)
O usuário clica no time que deseja editar.
O sistema retorna os dados referentes àquele time.
O usuário adiciona ou exclui algum jogador.
O usuário aperta em editar. (A1)(A2)(E1)
O sistema altera os dados.
O sistema mostra a mensagem “Alterado com sucesso”.
O sistema retorna para a Main Activity.
O caso de uso é encerrado.

FLUXO ALTERNATIVO
A01

- Botão “Cancelar”
1.
2.
3.
4.

A02

O usuário pressiona o botão “Cancelar”;
O sistema executa o método = cancela;
O sistema não altera os dados;
O caso de uso é encerrado.
-Botão de “X”

1.
2.
3.

O usuário clica no “X” ao lado do nome do jogador.
O sistema deleta o jogador do time.
O caso de uso é encerrado.
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FLUXO DE EXCEÇÃO
E1

Campos não preenchidos
7.
8.
9.

O sistema verifica quais campos não foram preenchidos e os destaca, em vermelho, informando que são
obrigatórios;
O usuário preenche os campos destacados e aperta o botão “Editar”;
O caso de uso é encerrado.

Nome:

Criar partida

UC005

Descrição:

Este caso de uso é para cadastrar partida no aplicativo mobile.

Data View:

DV09- Partidas
DV10- Nova partida

Atores:

Primário: Jogador.

Pré-condições:

- O sistema deve estar disponível.

Pós-condições:

- Retorno = Mensagem.

FLUXO PRINCIPAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

O sistema está na tela “Minhas partidas”. (DV09)
O usuário clica em “Novo convite”. (DV10)
O usuário clica em “Buscar time”.
O sistema vai para a tela de buscar time.
O usuário seleciona o filtro. (A2)(A3)
Insere o time que está procurando.
O sistema volta para a tela de “Novo convite”.
O usuário insere os outros dados.
O usuário clica em “Cadastrar”. (A4)(A1)(E1)
O sistema retorna a mensagem “Partida cadastrada com sucesso”.
O sistema volta para a Main Activity.

FLUXO ALTERNATIVO
A01

- Botão cancelar
1.
2.
3.
4.

A02

-Filtro “Nome”
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A03

O usuário pressiona o botão “Cancelar”;
O sistema executa o método = cancela;
O sistema não altera os dados;
O caso de uso é encerrado.

O usuário seta no filtro a propriedade “Nome”.
Em seguida insere o nome do time a ser pesquisado.
O sistema retorna o nome pesquisado.
O usuário clica no time que quer desafiar.
O sistema retorna para a tela de Partida.
O caso de uso é encerrado.
-Filtro “Cidade”
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

O usuário seta no filtro a propriedade “Cidade”.
O usuário insere a cidade do time que quer desafiar.
O sistema retorna os times pesquisados.
O usuário clica no jogador que quer adicionar.
O sistema retorna “Partida criada”.
O caso de uso é encerrado.

FLUXO DE EXCEÇÃO
E1

Campos não preenchidos
1.
2.
3.

O sistema verifica quais campos não foram preenchidos e os destaca, em vermelho, informando que
são obrigatórios;
O usuário preenche os campos destacados e aperta o botão “Editar”;
O caso de uso é encerrado.

Nome:

Aceitar Partida

UC006

Descrição:

Este caso de uso é para aceitar partida no aplicativo mobile.

Data View:

DV11 – Aceitando partidas

Atores:

Primário: Jogador.

Pré-condições:

- O sistema deve estar disponível.

Pós-condições:

- Retorno = Mensagem.

FLUXO PRINCIPAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.

O sistema está na pagina “Minhas partidas”. (DV11)
O usuário clica no botão com check ao lado da partida que ele deseja aceitar.
O sistema pergunta se o usuário tem certeza que quer aceitar aquela partida.
O usuário aperta em “Sim”. (A1)
O sistema move a partida para a lista de partida aceita.
O sistema retorna para a Main Activity.

FLUXO ALTERNATIVO
A1

- Opção “Não”.
1.
2.

O usuário aperta em “não”.
O sistema mantém a partida sem alterar seu status.

Nome:

Recusar partida

Descrição:

Este caso de uso é para recusar partida no aplicativo mobile.

Data View:

DV11- Aceitando partidas

Atores:

Primário: Jogador.

Pré-condições:

UC007

- O sistema deve estar disponível.
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Pós-condições:

- Retorno = Mensagem.

FLUXO PRINCIPAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.

O sistema está na página “Minhas partidas”.
O usuário clica no botão com “X” ao lado da partida que ele deseja recusar.
O sistema pergunta se o usuário tem certeza que quer aceitar aquela partida.
O usuário aperta em “Sim”. (A1)
O sistema move a partida para a lista de partida aceita.
O sistema retorna para a Main Activity.

FLUXO ALTERNATIVO
A01

- Opção “Não”.
1.
2.

O usuário aperta em “Não”.
O sistema mantém a partida sem alterar seu status.

Nome:

Excluir partida

UC008

Descrição:

Este caso de uso é para o jogador que criou a partida, excluir uma partida que ele tenha criado.

Data View:

DV09- Partidas

Atores:

Primário: Jogador.

Pré-condições:

- O sistema deve estar disponível.

Pós-condições:

- Retorno = Mensagem.

FLUXO PRINCIPAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.

O usuário acessa tela de partidas.
O sistema apresenta a tela. (DV09)
O usuário clica no botão “X”, onde logo embaixo está escrito “Remover”.
O sistema executa método = remover.
O sistema salva os dados.
O caso de uso é encerrado.

Nome:

Inserir resultado partida

UC009

Descrição:

Este caso de uso é para representar a forma de como setar um placar de um jogo.

Data View:

DV12- Marcando placar
DV09- Partidas

Atores:

Primário: Jogador.

Pré-condições:

- O sistema deve estar disponível.

Pós-condições:

- Retorno = Mensagem.
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FLUXO PRINCIPAL
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

O usuário acessa tela Partidas.
O sistema apresenta a tela de marcar. (DV06)
O usuário clica no jogo que está no campo de “Agendado”.
O sistema retorna a tela de placar. (DV12)
O usuário preenche o placar e aperta em “Cadastrar”. (A01)
O sistema salva os dados.
O caso de uso é encerrado.

FLUXO ALTERNATIVO
A01

- Botão “Cancelar”
9.
10.
11.
12.

O usuário pressiona o botão “Cancelar”;
O sistema executa o método = cancela;
O sistema não altera os dados;
O caso de uso é encerrado.

FLUXO DE EXCEÇÃO
E1

Campos não preenchidos
10. O sistema verifica se os campos foram inseridos corretamente.
11. O sistema retorna um aviso “Os todos os campos devem ser preenchidos”.
12. Este caso de uso é encerrado.

Nome:

Editar Configurações

UC010

Descrição:

Este caso de uso representa o fluxo de configurações.

Data View:

DV13- Configuração
DV05- Main
DV14- Meus dados

Atores:

Primário: Jogador.

Pré-condições:

- O sistema deve estar disponível.

Pós-condições:

- Retorno = Mensagem.

FLUXO PRINCIPAL
15.
16.
17.
18.
19.

O usuário acessa a tela principal. (DV05)
O usuário clica em “Configurações”. (A01)
O sistema retorna a tela de configurações. (DV13)
O usuário marca a configuração que deseja aplicar.
Este caso de uso é encerrado.

FLUXO ALTERNATIVO
A01

- Botão “Meus dados”
13. O usuário acessa a tela principal. (DV05)
14. O usuário clica no botão de “Meus dados”.
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15.
16.
17.
18.
19.
20.

O sistema retorna para o usuário a página referente aos dados do usuário. (DV14)
O usuário altera os dados que deseja alterar inserindo os dados no campo.
O usuário clica no botão “Editar”.
O sistema vai até o banco de dados e altera os dados que o usuário inseriu nos campos.
O sistema retorna para a tela principal.
O caso de uso é encerrado.

FLUXO DE EXCEÇÃO
E1

Campos não preenchidos
13. O sistema verifica quais campos não foram preenchidos e os destaca, em vermelho, informando que são
obrigatórios;
14. O usuário preenche os campos destacados e aperta o botão “Editar”;
15. O caso de uso é encerrado.

Nome:

Divulgar EasyFoot

Descrição:

Este caso de uso é para a cadastro do usuário no aplicativo mobile.

Data View:

DV05

Atores:

Primário: Jogador.

UC011

Pré-condições:

- O sistema deve estar disponível.

Pós-condições:

- Retorno = Mensagem.

FLUXO PRINCIPAL
1.
2.
3.
4.
5.

O usuário está na tela principal do sistema. (DV05)
O usuário clica no botão de “Compartilhar”.
O sistema retorna em qual rede social aquele usuário deseja compartilhar o aplicativo.
O usuário seleciona a rede social e qual contato ele deseja mandar as informações para download do app.
Fim deste caso de uso.

Nome:

Conversar no chat

UC012

Descrição:

Este caso de uso é referente à funcionalidade de chat.

Data View:

DV15- Chat
DV16- Conversa
DV05- Main

Atores:

Primário: Jogador.

Pré-condições:

- O sistema deve estar disponível.

Pós-condições:

- Retorno = Mensagem.

FLUXO PRINCIPAL
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6.
7.
8.
9.
10.

O usuário está na tela principal. (DV05)
O usuário clica no botão “Chat”.
O sistema redireciona o usuário para tela onde tem todas as conversas ativas. (DV15)
O usuário clica no nome da pessoa que ele deseja conversar. (A1)
O sistema vai até o banco de dados e retorna toda a conversa e redireciona o usuário para a tela de
conversa. (DV16)
11. O usuário escreve as mensagens e envia para o outro usuário.
12. Fim deste caso de uso.
FLUXO ALTERNATIVO
A01

- Botão “Nova conversa”
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

O usuário aperta o botão “Nova conversa”.
O sistema redireciona o usuário para uma tela de pesquisa.
O usuário insere o nome do outro jogador que ele deseja conversar. (E1)
O sistema vai até o banco de dados e busca aquele jogador pesquisado.
O usuário confirma.
O sistema busca a tela de conversa completamente vazia. (DV16)
Fim deste caso de uso.

FLUXO DE EXCEÇÃO
E1

“Jogador não encontrado”
16.
17.
18.
19.
20.

O usuário escreve o nome do outro jogador.
O sistema vai até o banco e procura aquele jogador.
O sistema retorna false.
Um erro aparece na tela e nem um nome é mostrado.
Fim deste caso de uso.

Nome:

Visualizar Ranking

UC013

Descrição:

Este caso de uso é para demonstrar a funcionalidade de ranking.

Data View:

DV17- Ranking
DV05- Main

Atores:

Primário: Jogador.

Pré-condições:

- O sistema deve estar disponível.

Pós-condições:

- Retorno = Mensagem.

FLUXO PRINCIPAL
1.
2.
3.
4.

O usuário está na tela principal. (DV05)
O usuário clica no botão “Rankings” .
O sistema busca a tela de ranking com as informações baseado nas partidas que já tiveram e mostra para
o usuário.
Este caso de uso é encerrado.
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DATA VIEWS DO SISTEMA WEB
FIGURA 40 – DV01 (LOGIN)

FONTE: Os autores (2019).
DESCRIÇÃO: Esta é a tela de login do site web.

FIGURA 41 – DV02 (LISTA DE JOGADORES)

FONTE: Os autores (2019).
DESCRIÇÃO: Esta é a tela da lista de jogadores.
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FIGURA 42 – DV03 (DETALHES JOGADORES)

FONTE: Os autores (2019).
Descrição: Esta tela apresenta informações e detalhes sobre os jogadores.

FIGURA 43 – DV04 (LISTA DE TIMES)

FONTE: Os autores (2019).
Descrição: Esta é a tela onde se listam os times.
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FIGURA 44 – DV05 (LISTA DE JOGOS)

FONTE: Os autores (2019).
DESCRIÇÃO: Esta é a tela de jogos, onde se listam todos os jogos já realizados.
FIGURA 45 – DV06 (LISTA DE JOGOS)

FONTE: Os autores (2019).
DESCRIÇÃO:Esta é a tela de lugares, onde o administrador lista e gerencia todos os lugares onde ocorre os
jogos.
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DESCRIÇÃO DE CASOS DE USO – SISTEMA WEB
Nome:

Fazer Login

UC001

Descrição:

Este caso de uso serve para descrever como ocorre o login no sistema web.

Data View

DV01- Login

Atores:

Administradores

Pré-condições:

O sistema deve estar disponível

Pós-condições:

Retorno = mensagem

FLUXO PRINCIPAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

O usuário abre o sistema em um navegador de sua preferência.
O sistema retorna a tela de login para o usuário.
O usuário insere os dados em seus respectivos campos.
O usuário clica no botão “Login”. (E01) (E02) (DV01)
O sistema verifica se as informações inseridas estão de acordo com as informações no banco de dados.
O sistema redireciona o usuário para a tela de jogadores.
Este caso de uso é encerrado.

FLUXO EXCEÇÂO
E01

Campo não preenchido
1.
2.

O sistema retorna para o usuário uma mensagem dizendo “O campo usuário/senha é obrigatório”
Este caso de uso é encerrado.

E02

Usuário/senha incorretos
1.
2.
3.
4.
5.

O sistema verifica se os dados inseridos são os mesmos do banco de dados.
O sistema conclui que os dados não batem com os inseridos no banco de dados.
O sistema retorna a mensagem “Dados incorretos” para a tela de login.
O usuário tenta realizar o login inserindo os dados novamente.
Este caso de uso é encerrado.

Nome:

Manter Jogador

UC002

Descrição:

Este caso de uso serve para gerenciar os dados referentes a jogadores.

Data View:

DV02- Lista de jogadores

Atores:

Administrador

Pré-condições

- Sistema funcionando adequadamente.
- Login realizado com sucesso.

Pós-condições

- Retorno = mensagem.

FLUXO PRINCIPAL
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

O sistema mostra a tela de gerenciar jogadores.
O usuário clica no botão “Editar”. (A01)
O sistema retorna as informações referentes a aquele jogador.
O usuário modifica o dado que precisa ser alterado.
O sistema salva no banco a modificação. (E01)
Este caso de uso é encerrado.

FLUXO ALTERNATIVO
A01

Clicar no botão “Excluir”
1.
2.
3.
4.

O usuário clica no botão “Excluir”;
O sistema vai até o banco de dados, e exclui o jogador e seus dados;
O sistema deleta o jogador na lista;
Este caso de uso está encerrado.

FLUXO DE EXCEÇÂO
E01

Erro ao excluir o jogador
1.
2.

O sistema volta para a tela de listagem com o dado não alterado.
Fim deste caso de uso.

Nome:

Manter time

UC003

Descrição:

Este caso de uso serve para gerenciar os dados referentes aos times.

Data view:

DV04- Lista de times

Atores:

Administrador

Pré-condições:

- Sistema executando adequadamente.
- Login realizado com sucesso.

Pós-condições:

- Retorno = mensagem

FLUXO PRINCIPAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

O usuário clica na aba “Times”.
O sistema retorna uma tela com uma lista com vários times e seus respectivos campos (id, nome, capitão,
opções) preenchidos.
O usuário clica no botão “Editar”. (A01)
O sistema vai ao banco de dados e busca os detalhes referentes ao time selecionado.
O sistema mostra na tela os dados referentes àquele time. O sistema permite alterar apenas alguns dados.
O usuário edita o dado que quer modificar.
O usuário clica no botão “Salvar”. (E01)
O sistema redireciona o usuário para a lista de times com o dado alterado.
Este caso de uso esta encerrado.

FLUXO ALTERNATIVO
A01

Clicar no botão “Editar”
1.

O usuário seleciona qual time deseja excluir.

83

2.
3.
4.
5.

O usuário clica no botão “Excluir”.
O sistema vai até o banco com o id daquele time.
O sistema retorna o usuário para a tela de listagem com dado apagado da lista.
Este caso de uso está encerrado.

FLUXO EXCEÇÃO
E01

Erro ao editar dado.
1.
2.

O sistema retorna o usuário para a tela de listagem de time com o dado não alterado.
Fim deste caso de uso.

Nome:

Manter partida

UC004

Descrição:

Este caso de uso serve para demonstrar o funcionamento do CRUD Partida.

Data View:

DV04-Lista de times

Atores:

Administrador

Pré-condições

- Sistema funcionando adequadamente.
- Login realizado com sucesso.

Pós-condições

- Retorno = mensagem

FLUXO PRINCIPAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

O usuário clica na aba “Partidas”.
O sistema vai até o banco de dados e retorna todos os dados, preenchendo-os em seus devidos campo (id,
Nome, Lugar, Criador ,Data, Opções).
O usuário seleciona o dado que deseja editar.
O usuário clica em “Editar”. (A01)
O sistema vai ao banco de dados e traz todos os dados relacionados àquela partida.
O usuário edita os dados que deseja editar e clica no botão “Salvar”. (E01)
O sistema vai até o banco de dados e altera o dado.
O sistema redireciona o usuário para a tela de listagem, mudando o atributo daquele objeto.
Este caso de uso está encerrado.

FLUXO ALTERNATIVO
A01

Botão “Excluir”
1.
2.
3.
4.
5.

O usuário escolhe um dado que ele deseja excluir.
O usuário clica em botão “Excluir”.
O sistema vai até o banco de dados com o id e exclui aquele dado.
O sistema redireciona o usuário para a tela de listagem de partida com aquele dado deletado.
Fim deste caso de uso.

FLUXO EXCEÇÃO
E01

Erro ao salvar
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1.
2.

O sistema retorna o usuário para a tela de listagem sem alterar o dado.
Fim deste caso de uso.
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Nome:

Manter lugares

UC005

Descrição:

Este caso de uso serve para demonstrar o funcionamento do CRUD
lugares.

Data view:

DV06- Listar lugares

Atores:

Administrador

Pré-condições:

- Sistema funcionando adequadamente.
- Login realizado com sucesso.

Pós-condições

-Retorno = mensagem.

FLUXO PRINCIPAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

O usuário clica na aba “Lugares”.
O sistema vai até o banco de dados para.
O sistema retorna na tela com todos os dados presentes no banco.
O usuário escolhe o dado que deseja editar e clica no botão “Editar”.(A1)
O sistema vai até o banco de dados e busca os detalhes relacionados a aquele lugar.
O usuário edita os dados do local e clica no botão “Salvar”.(E1)
O sistema vai até o banco de dados e altera o dado.
O sistema redireciona o usuário para a tela de listagem, mudando o atributo daquele objeto.
Este caso de uso está encerrado.

FLUXO ALTERNATIVO
A02

“Excluir”
1.
2.
3.
4.
5.

O usuário clica no lugar que ele deseja excluir
O usuário clica no botão “Excluir”.
O sistema vai até o banco de dados com o id e exclui aquele dado.
O sistema redireciona o usuário para a tela de listagem de partida com aquele dado deletado.
Fim deste caso de uso.

FLUXO DE EXCEÇÃO
E01

“Erro ao salvar”
1.
2.

O sistema retorna o usuário para a tela de listagem sem alterar o dado.
Fim deste caso de uso.
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APÊNDICE D – PROTÓTIPO DAS TELAS
As telas a seguir referem-se à primeira versão do aplicativo.
FIGURA 46 – TELA INICIAL E TELA DE TIMES

FONTE: Os autores (2019).
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FIGURA 47 – MENU LATERAL

FONTE: Os autores (2019).
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FIGURA 48 – TELA DE PARTIDAS E DE CONVERSA

FONTE: Os autores (2019).
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APÊNDICE E – DIAGRAMA DE ENTIDADE RELACIONAL E FÍSICO
FIGURA 49 – DIAGRAMA DE ENTIDADE RELACIONAL

FONTE: Os autores (2019).
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FIGURA 50 – DIAGRAMA FÍSICO DO BANCO DE DADOS

FONTES: Autores (2019).
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APÊNDICE F – DIAGRAMA DE CLASSE
Diagrama de classe é uma forma de representar as classes e suas relações dentro de
um sistema orientado a objeto.

FIGURA 51 – DIAGRAMA DE CLASSE

FONTE: Os autores (2019).
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FIGURA 52 –DIAGRAMA DE CLASSE

FONTE: Os autores (2019).
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APÊNDICE G – DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA

FIGURA 53 – UC001

FONTE: Os autores (2019).

FIGURA 54 – UC002

FONTE: Os autores (2019).
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FIGURA 55 – UC003 e UC004

FONTE: Os autores (2019).
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FIGURA 56 – UC005, UC006, UC007, UC008 e UC009

FONTE: Os autores (2019).
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FIGURA 57 – UC010

FONTE: Os autores (2019).
FIGURA 58 – UC011

FONTE: Os autores (2019).
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FIGURA 59 – UC012

FONTE: Os autores (2019).
FIGURA 60 – UC013

FONTE: Os autores (2019).
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APÊNDICE H – ANÁLISE DE REQUISITOS
FIGURA 61 – LISTA DE REQUISITOS

FONTE: Os autores (2019).
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