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RESUMO
Cada vez mais presentes ao nosso redor, prédios e condomínios tomam
conta das atuais cidades e regiões metropolitanas, não se vêem mais casas serem
construídas no meio da cidade, e aqueles que não optam por prédios, escolhem um
condomínio fechado mais afastado do centro, por motivos de espaço, segurança e
conforto. Com a crescente alta destes estilos de construções e com a era
tecnológica que vivemos juntamente com o estilo primitivo destes locais de
administrarem as pendências internas, surgiu a idéia de criar uma plataforma Web
capaz de atender as demandas existentes nestes locais de convivência
compartilhados. A troca de dados e informações entre funcionários, moradores e
síndico é essencial nestes locais, com isso, centralizar essas informações em um
único local e digitalmente tornar todo o processo mais fácil, confortável e seguro,
além de estreitar a distância entre as partes envolvidas no processo, criando um
ambiente virtual agradável e de fácil contato entre todos. O desenvolvimento da
plataforma Web é efetuado com a implementação do padrão de projetos Facade,
com o framework JSF e a biblioteca PrimeFaces na parte do Front-end, e no Backend a linguagem Java e o framework Hibernate para realizar a persistência dos
dados. Para o gerenciamento das tarefas são utilizadas as ferramentas do
framework Scrum, estabelecendo as atividades que devem ser realizadas em cada
Sprint e o seu responsável. Após a finalização do projeto proposto foram obtidos
resultados acima do esperado,
Palavras-chave: Prédio; Construção; Informação; Tecnologia.

ABSTRACT
Increasingly present around us, buildings and condominiums take over the
current cities and metropolitan regions, houses are no longer being built in the middle
of the city, and those who do not opt for buildings, choose a closed condominium
further away from the center, for reasons of space, safety and comfort. With the
growing rise of these styles of constructions and with the technological era that we
live together with the primitive style of these places to manage internal pending
issues, the idea arose of creating a Web platform capable of meeting the existing
demands in these shared living spaces. The exchange of data and information
between employees, residents and the trustee is essential in these places, thus
centralizing this information in a single place and digitally making the whole process
easier, comfortable and safer, in addition to narrowing the distance between the
parties involved in the process. process, creating a pleasant and easy-to-contact
virtual environment. The development of the Web platform is carried out with the
implementation of the Facade project pattern, with the JSF Framework and the
PrimeFaces library on the Front-end, and on the Back-end the Java language and
the Hibernate Framework to perform data persistence. For task management, Scrum
framework tools are used, establishing the activities that must be carried out in each
Sprint and who is responsible. After completion of the proposed project, results were
obtained above expectations,
Keywords: Buildings; Constructions; Information; Technology.
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1 INTRODUÇÃO
De acordo com o a Indústria da Construção (CBIC, 2021), o número de
apartamentos novos vendidos no ano de 2021 cresceu em 46,1% em relação ao
primeiro semestre do mesmo ano. Outro dado relevante é o crescimento de 115%
desde 2017 no número de apartamentos lançados, de acordo com o mesmo estudo.
Não são apenas dados, no dia-a-dia andando pelas ruas vemos inúmeras
construções de prédios e condomínios prediais, pois as cidades estão numa
tendência de cada vez mais se verticalizar, devido à dificuldade de se expandir
horizontalmente pela falta de terrenos disponíveis nos centros urbanos
Podemos observar nas regiões um pouco mais afastadas, como bairros
distantes ou até na região metropolitana, onde se tem mais espaço, a grande
quantidade de condomínios de casas existentes e a serem construídos. Isso mostra
que assim como os prédios as pessoas estão cada vez mais buscando esses tipos
de imóveis e não mais a casa isolada.
Nos tempos de hoje em dia as pessoas buscam cada vez mais segurança e
conforto para si e para suas famílias, por isso a alta procura por apartamentos ou
por condomínios fechados, na presença de muros altos, porteiros, área de lazer que
atendam suas necessidades sem ter que ficar procurando um salão para fazer uma
festa, uma academia para se exercitar ou um espaço kids para seus filhos
brincarem.
Desta forma, visando simplificar todas as situações envolventes em um
ambiente como o já citado anteriormente, os integrantes da equipe trabalham para
desenvolver uma aplicação que atenda as necessidades das pessoas envolvidas
nestes cenários.
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1.1 JUSTIFICATIVA
O retrato do crescimento destes tipos de moradias como condomínios e
prédios afetam não só a forma de viver da pessoa ou de construir da empresa,
geram empregos como o(s) porteiro(s), a equipe de limpeza, o síndico (seja ele
morador ou terceirizado), entre outras áreas, além disso, surgem questões como a
organização e as normas de cada local que são diferentes em cada residência.
Diante de tudo, cada local possuí suas dificuldades de comunicação junto a
seus moradores e lhes manterem informados do que acontece no dia a dia do seu
espaço de convívio, como será feito para comunicar uma reunião, onde será, como
fazer para enviar uma lista de convidados de um evento no salão, receber um boleto
de taxa de condomínio, dentre muitas outras situações em que um local em que
abriga muitas famílias têm.
Juntamente aos fatos apresentados, a tecnologia avança a cada dia mais
em suas utilidades e é uma excelente opção para aproximar e facilitar a forma de
diálogo e a troca de informação entre os integrantes de uma “pequena comunidade”,
como é um condomínio ou um prédio, trazendo assim o morador para mais perto
dos acontecimentos e dos funcionários de tal local.
Para facilitar todos estes assuntos abordados anteriormente, uma plataforma
de comunicação e gerenciamento entre as pessoas e as atividades envolvidas em
uma mesma área de convívio seria de grande utilidade aos envolvidos facilitando e
simplificando diversos assuntos recorrentes nessas situações.
1.2 OBJETIVOS
Conforme todos os pontos e situações explicadas anteriormente, são
apresentados os objetivos gerais e específicos nas Seções adiante.
1.2.1 Objetivo geral
Construir uma aplicação WEB, que atenda às necessidades de moradores e
funcionários de uma área de convívio mútuo no que diz respeito à troca de
informações, cadastros e serviços existentes na rotina de um condomínio.
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1.2.2 Objetivos específicos
Os objetivos específicos do trabalho são:
a) Desenvolver uma plataforma em WEB para que moradores,
funcionários e síndico possam estar interligados nos assuntos de seu
condomínio;
b) Estabelecer que cada uma das pessoas acima tenha seu próprio
login para acessar seus dados na plataforma;
c) Apresentar um mural de notícias para os usuários bem como a
criação e manipulação dessas pelos síndicos;
d) Disponibilizar o cadastro e a consulta de veículos de moradores;
e) Permitir que o morador altere seus dados assim como possa incluir
ou remover seus dependentes e conceda seus acessos, faça
solicitações quanto a sugestões e pautas de reuniões de condomínio,
reclamações, solicitação de vagas de garagem e reserva de salão de
festas, assuntos financeiros dentre outros;
f) Permitir que o síndico confirme os cadastros de novos moradores e
modifique o acesso dos já existentes, consulte a lista de débitos, insira
funcionários, realize e acompanhe as solicitações de atendimentos de
moradores;
g) Permitir que o síndico possa controlar vagas de estacionamento,
reservas de salão de festas, assembléias e registros financeiros;
h) Permitir que o porteiro controle acessos de visitantes e registre a
imagem dos que não possuir;
i) Possibilitar que sejam emitidos boletos, relatórios e notificações.
j) Permitir o cadastro de visitantes por moradores bem como a
organização de visitas;
k) Disponibilizar assembléia virtual para os moradores, permitindo o
voto em questões pertinentes e espaço para discussão de idéias;
l) Disponibilizar informações do balanço financeiro total, anual e
mensal aos moradores.
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1.3 ORGANIZAÇÃO DO DOCUMENTO
Por se tratar de um projeto que envolve diversas ferramentas e várias
etapas, também é necessário que se tenha uma documentação clara e detalhada
sobre as atividades realizadas durante o período de concepção do sistema e de sua
monografia. Buscando atender as questões apresentadas e facilitar a compreensão
do leitor, essa documentação foi dividia em cinco Capítulos, os quais serão descritos
a seguir com os temas que cada um aborda.
O Capítulo subsequente a este, o dois, traz consigo a fundamentação teórica
do sistema, informando os motivos do desenvolvimento deste projeto. Nele também
são inseridas as ferramentas tecnológicas utilizadas durante o desenvolvimento.
O Capítulo 3 trata da metodologia, a descrição de como tudo foi feito,
Softwares utilizados, a divisão das etapas do projeto e todos os recursos utilizados
no período de desenvolvimento.
O penúltimo Capítulo traz o Software já desenvolvido, buscando mostrar ao
leitor o ambiente que será apresentado a ele quando for utilizar a ferramenta. O
Capítulo 4 tem como objetivo mostrar todas as funcionalidades contidas no projeto,
descrevendo as telas de forma com que o usuário/leitor saiba exatamente os
recursos presentes na aplicação, exemplificados em cada imagem apresentada.
O Capítulo 5 se refere às considerações finais, nele é feito todo um feedback
do projeto, um levantamento sobre todos os desafios que foram propostos e
cumpridos e também aqueles que foram estabelecidos e não realizados. Neste
Capítulo também é feito uma análise futura do projeto, se ocorrerá melhoramentos e
mudanças, como também a possibilidade de levar este projeto mais adiante para
que se torne um produto.
Além dos 5 Capítulos, após as referências podem ser encontrados os
artefatos que foram produzidos para poder definir o sistema juntamente com as
especificações técnicas do projeto.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Nas Seções adiante, são apresentados os dados e ferramentas utilizados
durante o projeto, assim como referências bibliográficas sobre os temas abordados
durante o processo de desenvolvimento.
A fim de facilitar o entendimento sobre os assuntos abordados no decorrer
deste tópico, os temas foram separados em duas Seções, Negócio (que trata do
embasamento de dados para desenvolvimento do projeto) e Ferramentas
Tecnológicas (trata das ferramentas (softwares) utilizadas durante todo processo de
desenvolvimento do sistema).
2.1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA DO NEGÓCIO
Nos dias de hoje pode-se notar facilmente as inúmeras construções de
prédios nas regiões mais centrais das cidades e de condomínios fechados próximos
as regiões metropolitanas onde há mais espaço.
Segundo Melgaço (2000) estes condomínios que foram criados na década
de 70 foram ofertados pelas construtoras como uma referência no quesito
segurança. O investimento financeiro em imóveis de condomínio fechado como
prédios e condomínios verticais, são um dos mais seguros e rentáveis em razão da
valorização imobiliária. Devido a estes fatores diversas cidades vêm a cada ano
mudando suas paisagens urbanas para promover a segurança, seja com a
construção de muros ou de prédios altos (MELGAÇO, 2000).
Segundo o censo do IBGE de 2010, comparado ao censo de 2000, houve
uma queda no número de casas particulares de 87% para 83,5%. Neste mesmo
período o Brasil teve um enorme crescimento no número de apartamentos, cerca de
43%, passando de pouco mais de 4 milhões de unidades para mais de 6 milhões de
unidades segundo Uchinaka (2011).
Já uma pesquisa feita pelo CBI determinou que na comparação do ano de
2020 com o ano de 2019, mesmo com a pandemia da covid-19, o país teve um
crescimento de quase 9% no número de apartamentos novos vendidos. Levando em
consideração somente o ano de 2020, mesmo em relação ao contexto da pandemia
vivenciada, o 3º semestre de 2020 apresentou crescimento de mais de 50% em
relação ao trimestre anterior (CBIC, 2020).
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Conforme afirma Melgaço (2000), os condomínios sejam eles verticais ou
horizontais, são os setores imobiliários que os brasileiros mais procuram, seja pela
segurança, pela exclusividade ou por outro motivo. Na maioria dos casos os
moradores destes locais não têm nem o conhecimento do nome de seus vizinhos e
em uma eventual discordância ou algum outro problema ou reclamação, a forma de
ligar uma pessoa a outra é intermediado por um síndico ou um porteiro, ou seja, uma
terceira pessoa que não está diretamente ligada ao problema, mas sim ao local de
convivência.
Com o passar dos anos a tecnologia vem avançando em todas as áreas,
porém, a gerência dos afazeres de condomínios ainda é realizada de forma manual,
o que demanda ações e a utilização de recurso para melhorar as condições de vida
no âmbito condominial segundo Zanetic (2005). Com o intuito de aproximar as
pessoas, até pela falta de interesse dos moradores em tomar decisões, participar de
assembléias, é válida a idéia de uma ferramenta que faça com que estas pessoas
possam acompanhar as situações que ocorrem no seu local de moradia e facilitar os
processos mais complexos existentes nestes lugares (SCHWARTZ, 2017).
2.2 SOFTWARES SIMILARES
Para o desenvolvimento do projeto, a equipe além de tentar obter as visões
de moradores, síndicos e porteiros, também buscou enriquecer o sistema estudando
os demais aplicativos Mobile e WEB que já estivessem atuando neste mercado,
mesmo que não sejam muito recentes. A maioria dos sistemas que foram vistos são
bem semelhantes à idéia inicial do SGR, e outro fator no qual motivou a equipe foi
constatar que algumas funcionalidades implementadas não constam em softwares já
estabelecidos no mercado.
O uCondo é um projeto de 2015 voltado mais para o síndico, é também
multiplataforma, podendo ser acessado via computador, celular e tabletes. Algumas
funcionalidades similares ao SGR são a questões dos boletos gerados dentro do
sistema, assembléias virtuais e também a reserva de espaços da área comum, uma
funcionalidade interessante e muito atual deste sistema é a questão de pagamento
via PIX dentro do aplicativo.
A Condofy é outro sistema semelhante já implementado no mercado, nele é
possível selecionar entre 2 planos, o básico e o completo, no qual o completo possui

23

a maioria das funcionalidades necessárias encontradas como a emissão de boletos,
contabilidade e assembléias.
Um aplicativo voltado às questões de controle de acesso e segurança é o
Condlink. Ele apresenta funcionalidades como: Portaria remota, integração com
hardware de acesso e câmeras, sistema VoIP, recepção de encomendas e
comunicação, tudo feito em nuvem.
O ByDoor é outro exemplo de software presente no mercado no qual
proporciona inúmeras funcionalidades, pode-se destacar o aviso de entrega de
alguma encomenda que o morador tenha feito, facilitando ou tranquilizando o
morador quanto a isso, outro aspecto interessante encontrado no ByDoor é a
demonstração da cotação com fornecedores que estejam sendo avaliados pelo
condomínio.
Entre todos os aplicativos vistos pelo grupo, o Shielder foi o único sistema que
apresentou a solução quanto ao controle de vagas de garagem, também presente
no SGR, o Shielder é um sistema totalmente focado a segurança e comunicação do
condomínio.

TABELA 1 - SOFTWARES SIMILARES

FONTE: Os Autores (2022)
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Observando os softwares similares ao SGR, com exceção ao ByDoor, as
demais plataformas concentram funcionalidades em uma determinada área, sendo
administração de finanças, segurança ou comunicação. Um dos recursos presentes
em algumas dessas aplicações é a recepção de encomendas e correspondências,
que embora não tenha uma seção especifica para isso, foi pensado no recurso de
mensagens do SGR, onde a portaria pode informar aos condôminos a recepção de
seus objetos. Dentro da seção de assembléia online, o SGR permite a criação de
eleições de síndicos com as informações de moradores presentes no sistema,
funcionalidade que não pode ser verificada nas demais plataformas.
2.3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA DAS TECNOLOGIAS
Assim como os temas abordados anteriormente referentes ao negócio, há
também os meios utilizados para o desenvolvimento de todo o sistema, como as
linguagens e os frameworks, ambos serão descritos a seguir.
2.3.1 UML
Iniciada em 1994 quando James Rumbaugh se juntou a Grady Booch, a
UML surgiu com a intenção de criar uma linguagem unificada para modelagem, no
final de 1995 lançaram a versão 0.8 que até então era um esboço, cerca de um ano
após este lançamento Ivar Jacobson se juntou ao projeto e os três juntos, no ano de
1996 lançaram a versão 0.9 da UML (FOWLER, 2005). Nos dias de hoje a UML está
na sua versão 2.5 que foi lançada em 2015.
A UML em si, “é uma linguagem padrão para a visualização, especificação,
construção e documentação de um projeto de software” (BOOCH, RUMBAUGH,
JACOBSON, 2005, p. 13). A principal função desta linguagem é que se possa ter
noção com clareza das classes que compõem o sistema e mostrando como estas
classes de um mesmo diagrama acabam se relacionando entre elas segundo
Larman (2007). Esta linguagem acaba mostrando uma “planta” do projeto que acaba
sendo desenhada, semelhante a planta de um prédio para um engenheiro civil
(FOWLER, 2005).
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2.3.2 Hibernate
Esta ferramenta de desenvolvimento se trata de um framework para
persistência de dados com o objetivo de armazenar objetos Java em banco de
dados relacionais (BAUER E KING, 2005, pag. 19). Quando se trata de frameworks
Java para ORM (Object Relational Mapping) o Hibernate é o mais conhecido e
utilizado segundo Da Silva (2009). É um software livre, de código aberto que teve
sua primeira versão lançada por uma equipe de programadores liderada por Gavin
King.
De acordo com Fragoso (2008) o Hibernate é vantajoso em vários aspectos,
dentre eles vale destacar que usa sua própria linguagem de consulta, o HQL
(Hibernate Query Language) fazendo com que quem esteja programando não
precise escrever muitas linhas de códigos para acessar um banco de dados.
De acordo com Fragoso (2008) o Hibernate é vantajoso em vários aspectos,
dentre eles vale destacar que usa sua própria linguagem de consulta, o HQL
(Hibernate Query Language) fazendo com que quem esteja programando não
precise escrever muitas linhas de códigos para acessar um banco de dados.
O objeto persistente é passado para o Hibernate que valida sua estrutura de
dados através do arquivo XML de mapeamento de dados, se as estruturas
de dados do objeto e da tabela na base de dados estiverem compatíveis, o
Hibernate inicia uma transação na base de dados e persiste as informações
(SOARES FILHO, 2006, p. 15).

Como qualquer outro framework ou tecnologia, o Hibernate apresenta um
custo ao fazer sua utilização. Consultas com maiores complexidade podem se tornar
ainda mais difíceis de implementar com a ferramenta, que possuí uma linguagem
própria e consequentemente uma curva de aprendizado. Essas consultas complexas
também podem apresentar uma notória perda de desempenho, uma vez que existe
mais uma camada de desenvolvimento e a conversão do HQL em SQL para realizar
as operações no banco de dados (GIULIANI, 2019).
Em contra ponto a produtividade aumenta, uma vez que os objetos estão
devidamente mapeados no XML, as operações comuns são efetuadas de maneira
simplificada, deixando a codificação limpa e objetiva. Além de possuir recurso a
utilização de SQL nativo que pode vir a ser útil dentro em algum momento do
desenvolvimento (GIULIANI, 2019).
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2.3.3 Java
Segundo o site da Oracle, o Java se trata de uma linguagem de
programação e uma plataforma computacional (ORACLE, 2021). Esta linguagem
começou a ser desenvolvida em 1991 por James Gosling e foi lançado em 1995 pela
Sun Microsystems (FARIA, 2009). Está linguagem contém um vasto conjunto de
bibliotecas que fornecem a maioria das funcionalidades básicas, portanto é uma
linguagem considerada simples e de fácil aprendizado, segundo Indrusiak (1996).
De acordo com Faria (2009), o Java é considerado uma linguagem de alto
nível, orientada a objetos, e com certa semelhança as linguagens C e C++. Além do
mais, pode ser executada em qualquer máquina desde que haja o JRE instalado.
Diante de todas suas qualidades e sua popularidade, a pesquisa realizada pelo
GitHub no último semestre de 2021, aponta Java entre as três linguagens de
programação mais utilizadas no mundo (OCTOVERSE, 2021).
2.3.4 JavaServer Faces
Inicialmente disponível em 2004 e englobado ao Java EE em 2006, o JSF é
um framework baseado no padrão MVC (Model View Controller) que auxilia no
desenvolvimento de uma aplicação web (COUTO; FOSCHINI, 2015).
Segundo a própria Oracle (2021), o JSF tem como objetivo facilitar a
separação entre lógica e apresentação na construção de interfaces de usuário pelo
lado do desenvolvedor, definindo uma conexão mais simples entre o código e a
camada que é apresentada.
O padrão MVC em que este framework é baseado deixa o desenvolvimento
mais simplificado, separando-o em três partes (modelo, visualização e controle). O
modelo permite o acesso do controlador aos dados, mantendo o estado da
aplicação. A segunda parte referente à visualização diz respeito à interface do
usuário, tratando em como os dados são mostrados e encaminhando as decisões
tomadas pelo usuário para o controlador. Já o controle é o responsável pela
intermediação entre as duas outras partes (modelo e visualização), é ele quem
interpreta o que é solicitado pelo usuário e executa uma regra de negócio baseado
no controller adequado e retorna à visualização correta à solicitação (FARIA, 2013)
Podemos destacar algumas facilidades que o JSF apresenta, como:
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 Um conjunto de componentes reutilizáveis;
 Simplificação da migração de dados da aplicação para os componentes
provenientes da UI;
 Gerenciamento de estados na UI na solicitação do servidor;
 Personalização dos componentes de UI para reutilização.
2.3.5 PrimeFaces
Com utilização gratuita e sendo de distribuição da Apache v2, o PrimeFaces
é o mais popular framework de componentes para projetos desenvolvidos com
JavaServer Faces no mundo (ANDRADE, 2016), facilitando situações em que não
se deseja elaborar uma interface desde o início. É necessário lembrar que este
framework não é uma implementação nem uma substituição para JSF e sim um
complemento, é uma biblioteca de componentes ricos desenvolvida para aumentar a
produtividade dos desenvolvedores e enriquecer a experiência do usuário
(SCHIECK, 2015).
Segundo Faria (2013) as funcionalidades presentes nos componentes do
PrimeFaces já são integradas com Ajax no padrão JSF 2.0. Este framework
necessita apenas de uma biblioteca, não dependendo de nenhuma outra
configuração externa, tornando-se mais convidativa do que outros frameworks como
RichFaces que necessita de oito bibliotecas além da configuração de um arquivo
web.xml.
O PrimeFaces possui em torno de 100 componentes de código aberto dos
mais diversos tipos e com uma grande gama de recursos (PRIMEFACES, 2009),
além de possuir as vantagens como a simplicidade, o bom desempenho e a
facilidade de uso.
Este framework está dividido em três módulos: UI Components, Optimus e
Faces Trace, de uma forma simplificada, podemos separar como o primeiro
envolvendo as funcionalidades do Ajax e Javascript, o segundo contém extensões
de segurança, excluindo o empecilho das declarações XML, e o último tem como
função a melhoria da rastreabilidade nas aplicações JSF coletando informações
sobre o desempenho (SANTOS et al., 2010)
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2.3.6 Métodos Ágeis
As metodologias ágeis são um conjunto de técnicas e procedimentos de
gerenciamento de projetos, focado em velocidade e produtividade, que permitam a
constante inspeção de projetos e possibilite adaptação conforme a necessidade
(BECK et al., 2001).
Desenvolvido em contraposição as metodologias clássicas, por vezes
consideradas burocráticas, os métodos ágeis se baseiam em ciclos iterativos e
incrementais, onde a construção do produto é dividida em etapas mais curtas, o que
viabiliza mudanças estratégicas quando necessário e ainda assim permitir a
realização de entregas rápidas e de um produto de qualidade (BECK et al., 2001).
Idealizado por profissionais da área e entusiastas de metodologias ágeis, no
ano de 2001 foi elaborado o Manifesto Ágil de Desenvolvimento de Software, que é
um documento que declara os princípios e fundamentos do desenvolvimento ágil,
tendo como principais pilares:
 Indivíduos e interação entre eles mais que processos e ferramentas.
 Software em funcionamento mais que documentação abrangente.
 Colaboração com o cliente mais que negociação de contratos.
 Responder a mudanças mais que seguir um plano (BECK et al., 2001).
Concebido com foco no desenvolvimento de software, hoje os métodos
ágeis podem ser adaptados e aplicados a qualquer tipo de projeto.
2.3.6.1 Scrum
Conforme apresentado na Seção anterior, os métodos ágeis não se
restringem a uma determinada metodologia ou a um conjunto de processos
específicos. Dentre as praticas existentes no desenvolvimento ágil existe o Scrum,
que é um framework para gestão de projetos, que dispõem de uma estrutura básica
que serve como suporte e guia para a construção de algo com uso prático.
O Scrum não prescreve praticas especificas ou como algo deve ser feito,
mas sim um conjunto de ferramentas adaptáveis para cada contexto, flexível para se
adaptar com outras praticas e métodos consagrados pelo mercado, seguindo
fundamentos ágeis como os ciclos iterativos e incrementais demonstrados na
FIGURA 1 (SABBAGH, R., 2013).
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FIGURA 1 - CICLO DO SCRUM

FONTE: SABBAGH (2013)

Componentes do ciclo base do Scrum:
a. Product Backlog: Lista ordenada, incompleta e dinâmica de itens ou
funcionalidades a serem desenvolvidas ao longo do projeto.
b. Sprint: Ciclo ou tempo destinado a execução das tarefas do projeto.
c. Sprint Backlog: Conjunto de itens selecionados para serem
desenvolvidos em uma determinada Sprint.
d. Sprint Planning: Reuniões realizadas ao inicio de cada período para
o planejamento das atividades a serem desenvolvidas em uma
Sprint.
e. Daily Scrum: Reunião diária realizada pelo time de desenvolvimento
para compartilhamento do progresso da atividade executada,
empecilhos e soluções de problemas.
f. Sprint Retrospective: Reuniões realizadas ao fim de cada período
para criar visibilidade sobre melhorias que podem ser efetuadas no
projeto.
g. Sprint Review: Reuniões realizadas ao fim de cada período para
validação de negócio da parte do produto gerada.
h. Incremento do Produto: Valor visível do produto desenvolvido a ser
entregue para o cliente.
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2.4 CONSIDERAÇÕES SOBRE A FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Todos os pontos apresentados anteriormente ao longo do Capítulo tiveram
como objetivo apresentar ao leitor as ferramentas e embasamentos usados para o
desenvolvimento do projeto seja referente às tecnologias ou ao negócio.
O processo mais detalhado e abrangente do projeto em si, com a utilização
dos recursos apresentados nas Seções anteriormente é apresentado no Capítulo a
seguir, que tem o intuito de apresentar o passo a passo do funcionamento do
software em todas as suas etapas.
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3 MATERIAIS E MÉTODOS
O método que foi utilizado para este projeto é o qualitativo, com a finalidade
de criar um software capaz de lidar com os problemas e o modo superficial de
gestão presentes nos prédios e nos condomínios fechados.
Para obter os dados e o embasamento necessário foram feitas pesquisas
bibliográficas citadas no Capítulo anterior.
Juntamente aos fatores apontados previamente, este Capítulo também trata
como as ferramentas de software foram utilizadas para o desenvolvimento desta
plataforma.
Durante o desenvolvimento deste projeto foram utilizadas diversas
ferramentas, sejam elas para programação, organização ou supervisão. Com elas foi
possível com que fossem controlados os artefatos entregáveis e ter noção de como
andava o fluxo do planejamento que foi definido previamente. Todos os recursos que
foram utilizados durante este projeto estão listados a seguir.
3.1 ADAPTAÇÃO DA METODOLOGIA
O Scrum foi à ferramenta para metodologia ágil escolhida para o
desenvolvimento do projeto. Com períodos curtos de desenvolvimento, as tarefas
puderam ser divididas em Sprints de acordo com sua importância e dificuldade,
fazendo com que a equipe tivesse uma boa noção de prazos ao longo do processo
de desenvolvimento.
Durante o período da construção do software foram estabelecidos prazos
semanais de entregas de acordo com as 27 Sprints estabelecidas no início do
planejamento, tendo assim um período de cerca de uma semana para ajustes e
realização da próxima Sprint. Cabe também destacar que a equipe trabalhou com
uma margem de segurança com o tempo para eventuais adversidades, tendo assim
margens para ajustes e melhorias após os feedbacks semanais.
Fora do ambiente universitário, os integrantes da equipe realizaram
encontros quinzenais nos fins de semana (devido à disponibilidade dos mesmos)
para tratar do planejamento e andamento do projeto, assim como alinhar os pontos
do desenvolvimento e da documentação e estabelecer as próximas tarefas a serem
realizadas de acordo com as Sprints.
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Como forma de organização e gerenciamento das atividades, a equipe optou
pela utilização da ferramenta Microsoft Teams, onde foram feitas as entregas das
versões semanais, comentários e demais utilidades para a integração dos
participantes do projeto
3.2 MATERIAIS
A seguir serão descritos todos os materiais que foram utilizados no projeto,
passando pela elaboração, criação, desenvolvimento e conclusão. Cada Seção
citada a seguir foi fundamental para o bom funcionamento do projeto, onde é
explicado do porque da escolha de cada ferramenta. As Seções seguintes buscam
familiarizar o leitor quanto aos diferentes materiais usados durante toda a
implantação de um sistema, para um melhor entendimento dos processos que
devem ter elaborados até um projeto estar concluído.
3.2.1 GanttProject
De acordo com Andrade (2013), o GanttProject é um programa de código
aberto e de graça, seu objetivo é fazer com que o projeto fique mais organizado e
planejado por meio dos diagramas de Gantt, o software divide as etapas conforme
suas durações previstas gerando um relatório através do Cronograma de Gantt.
Estes diagramas foram inicialmente lançados em 1903 por uma americano,
Henry Gantt (KEUNECK, 2016) com a função de controlar a produção de uma forma
planejada e organizada.
O gráfico de Gantt é representado por meio de barras horizontais e numa
escala cronológica, com base nas tarefas estabelecidas e seu período de duração
conforme as datas informadas nas etapas (GONÇALVES, 2018). O gráfico de Gantt
de uma forma muito simples e didática mostra como está o andamento do projeto,
se há atraso ou não, avaliando e disponibilizando os prazos de entrega e as tarefas
a serem executadas. (LEÃO, 2019).
De acordo com os mesmos autores Luís e Gonçalves (2018) o gráfico de
Gantt dá a liberdade para controlar o tempo que se deseja gastar para realização de
cada tarefa, conforme sua complexidade ou seu limite de tempo para alguma tarefa
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específica, fazendo com que assim a relação tarefa/tempo fique clara e não tão
árdua de se cumprir o prazo.

FIGURA 2 – GANTTPROJECT

FONTE: Os autores (2022)
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3.2.2 Astah
A ferramenta Astah é um software que possui sua versão gratuita
(community) para estudantes acadêmicos, voltado para a modelagem de diagramas
UML e outra versão paga mais completa (professional). Segundo Seabra (2015) o
Astah foi desenvolvido na Ásia, mais especificamente no Japão, e recebeu um
prêmio de uma agência de Informação tecnológica do Japão, o de “Produto de
Software do Ano de 2006”. Se trata de um programa simples e prático em que se
pode elaborar diagramas de vários modos (DE LIMA, 2016).
Segundo o próprio Astah (2021), o software dispõe de inúmeros recursos
utilizados em modelagem para realização de projetos completos, de uma forma
inovadora e intuitiva.
O Astah também possui nove diagramas que fazem parte da UML, o que o
torna um software completo para o desenvolvimento de qualquer que seja o
diagrama desejado pelo usuário (NETO, 2021).

FIGURA 3 - DIAGRAMA DE CLASSES NO ASTAH

FONTE: Astah
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3.2.3 NetBeans
O NetBeans é um ambiente de desenvolvimento integrado, gratuito e de
código aberto para desenvolvedores de software. O software inicialmente era um
projeto universitário criado na República Tcheca em 1996, com o objetivo de
escrever um Java IDE (Integrated Development Environment), ou ambiente
integrado de desenvolvimento, semelhante ao Delphi no Java segundo o próprio
NetBeans (2000).
Segundo o Portal da Educação (2014) é uma ferramenta muito procurada no
universo da programação em Java por se tratar de uma plataforma que edita e
compila códigos, além de executá-los e depurá-los, ou seja, há inúmeras funções.

FIGURA 4 - CODIFICAÇÃO NO NETBEANS

FONTE: Netbeans
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3.2.4 PostgreSQL e PgAdmin
De acordo com Pereira (2007) o PgAdmin é uma interface gráfica do
postgreSQL na qual podem ser criados vários e diversos tipos de banco de dados, é
uma ferramenta para administrar e desenvolver bando de dados, além de ser livre
para usá-la (DAOU, 2004). Segundo Soares (2014, p. 22): “é um software
desenvolvido por uma comunidade de especialistas do PostgreSQL, disponível em
mais de uma dúzia de idiomas.”
O PostgreSQL é um sistema gerenciador de banco de dados livre do tipo
objeto-relacional, seu objetivo é de uma forma confiável e segura fazer o
armazenamento de dados (DIONISIO, 2015). De acordo com Silvestre (2007) esta
ferramenta derivou do projeto Ingres desenvolvido na Universidade de Berkeley na
década de 80, hoje em dia o PostgreSQL é considerado o sistema de gestão de
base de dados relacional mais avançado do mundo (CALDEIRA, 2015).

FIGURA 5 - AMBIENTE DO PGADMIN

FONTE: PgAdmin
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3.2.5 LucidChart
O Lucidchart é uma plataforma web de trabalho visual em que se pode criar
diagramas, um de seus principais pontos é seu modelo colaborativo que dá acesso
para que mais de um usuário tenha o poder de editar arquivos ao mesmo tempo, de
forma simultânea (NETO, 2016), possui várias ferramentas utilizadas para o design
de banco de dados, e com uma interface bastante funcional e básica ao mesmo
tempo (CIPRIANO, 2018). Segundo o Lucidchart, em 2017 foi atingida a marca de
mais de 10 milhões de usuários que utilizam/utilizaram esta plataforma, além de que
99% das empresas Fortune 500 também utilizam este software (LUCID, 2021).
O diagrama entidade relacionamento (DER) é um tipo de diagrama que
ilustra como “entidades” (pessoas, objetos) se relacionam entre si dentro de um
sistema, segundo Magalhães e Neto (2019) o DER utiliza elementos gráficos
semelhante a tabelas para mostrar o modelo de um sistema com um nível elevado
de abstração.

FIGURA 6 – DIAGRAMA ENTIDADE RELACIONAMENNTO NO LUCIDCHART

FONTE: Lucidchar

3.2.6 Git e GitHub
De acordo com Silveira (2016) o Git é um Sistema de Controle de Versão de
arquivos (SCV), permite que mais de uma pessoa favoreça um projeto ao mesmo
tempo, tendo uma espécie de relatório com todas as mudanças realizadas em um
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arquivo, de forma que nenhuma destas mudanças venha a ser perdidas, dentre
vários pontos positivos destas funcionalidades, podemos destacar a rapidez nos
processos, a maior autonomia para desenvolver e a facilidade nos processos de
união entra diferentes versões de um mesmo projeto (BERTON 2018).
O GitHub obtém a maior comunidade do mundo quando se trata de
desenvolvedores, já ultrapassando a marca de mais de 35 milhões de colaboradores
segundo o próprio GitHub. De acordo com Batista et al. (2017) é um website que
fornece serviço de hospedagem online e gerenciamento de código, uma rede onde
os participantes são desenvolvedores que podem criar/contribuir/compartilhar/buscar
repositórios de projetos de acordo com assunto e Linguagens de Programação em
que foram desenvolvidos (ROCHA et al., 2016), esta ferramenta permite que seja
utilizada a hospedagem de projetos em nuvem, além de que das suas várias
funcionalidades algumas delas que são relacionadas ao Git são gratuitas (BERTON,
2018).
FIGURA 7 - AMBIENTE DO GITHUB

FONTE: GitHub

3.2.7 Microsoft Word
Familiar a grande parte de usuários de microcomputadores, o Microsoft
Word é uma ferramenta de processamento de texto, muito utilizada hoje em dia para
diversas áreas e diversos objetivos, como trabalhos acadêmicos, currículos, livros,
convites, a fim de auxiliar na criação de documentos (MICROSOFT, 2021). Não à
toa, a maioria das vagas de emprego hoje em dia, ao ser realizada uma entrevista

39

“exigem” um certo conhecimento do pacote Office e da ferramenta Word, portanto é
uma utilidade quase que mundial e que todos conhecem, mas segue aqui uma breve
história.
O processador de texto Word foi criado por Richard Brodie em 1983 para
computadores da IBM PC, posteriormente foi criado para versão Microsoft Windows,
hoje em dia faz parte do pacote Microsoft Office que engloba vários outros
processadores usados no dia a dia (MICROSOFT, 2021).
3.2.8 TIBCO JasperSoft Studio
O Jaspersoft Studio é uma ferramenta gráfica desenvolvida sobre a
plataforma do Eclipse (Standard Widget Toolkit SWT) para designer de layouts e
desenvolvimento

de

relatórios

sofisticados

contendo

gráficos,

imagens,

subrelatórios, crosstabs dentre outros (MAUDA, 2017). O Jaspersoft Studio
possibilita o acesso aos dados para alimentação dos relatórios por meio de fontes 31
JDBC, TableModels, JavaBeans, XML, Hibernate, CSV e fontes personalizadas e
posteriormente a concepção dos documentos em formatos como PDF, RTF, XML,
XLS, CSV, HTML, XHTML, texto, DOCX ou OpenOffice (RABBI, 2012).

FIGURA 8 - AMBIENTE DO TIBCO JASPERSOFT STUDIO

FONTE: Os Autores (2022)
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3.3 INFRAESTRUTURA DO DESENVOLVIMENTO
Para realização e desenvolvimento do projeto foram utilizados três
notebooks. A seguir será apresentada a especificação destes equipamentos.
- Notebook 1:
- Nome do Computador: Lucas;
- Proprietário: Lucas Henrique;
- Fabricante: Asus;
- Memória RAM: 16GB;
- Processador: Intel Core I5 10400F;
- Sistema Operacional: Windows 10, 64 Bits;
- Espaço de Armazenamento: 600GB.
- Notebook 2:
- Nome do computador: T-800;
- Proprietário: Igor;
- Fabricante: Dell;
- Memória RAM: 8GB;
- Processador: Intel Core I5, 2.6GHz;
- Sistema Operacional: Windows 10 Pró, 64 Bits;
- Espaço de Armazenamento: 500GB.
- Notebook 3:
- Nome do computador: Arthur;
- Proprietário: Arthur Barroso;
- Fabricante: Lenovo;
- Memória RAM: 8GB;
- Processador: Intel Core I7;
- Sistema Operacional: Windows 10, 64 Bits;
- Espaço de Armazenamento: 1TB
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3.4 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES E PLANEJAMENTO
Conforme apresentado na Seção 3.1 do presente Capítulo, a ferramenta
escolhida para a organização e gerenciamento do projeto foi à adaptação do
framework Scrum conforme as necessidades da equipe.
As funcionalidades a serem implementadas no sistema, que seriam
indicadas na Seção product backlog do ciclo do Scrum, foram listadas e organizadas
em um checklist (APÊNDICE H) para o controle das atividades e acompanhamento
do progresso.
Após a definição das tarefas foi criado o gráfico de Gantt (FIGURA 9),
levando em consideração os períodos para desenvolvimento do projeto e assim
organizando as Sprints, com as atividades programadas para incrementação do
produto final.
Para a realização do projeto foi definido as atividades que cada membro da
equipe deveria executar, sendo: Arthur, redigir a documentação do projeto; Lucas,
desenvolvimento front-end e elaboração de diagramas; Igor, desenvolvimento frontend, back-end e script de banco de dados.

42

FIGURA 9 - GRÁFICO DE GANTT

FONTE: Os Autores (2022)
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FIGURA 10 - GRÁFICO DE GANTT

FONTE: Os Autores (2022)
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3.5 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO
Como apresentado anteriormente, o projeto foi dividido em 27 Sprints na
qual cada uma teve duração de uma semana, este prazo foi estabelecido de acordo
com o tempo disponível entre o começo do semestre 2021/1 no mês de setembro e
a data aproximada de entrega (inicio de maio, semestre 2021/2). Cada Sprint é
composta por tarefas a serem cumpridas naquela semana, para assim ter o projeto
finalizado dentro do prazo e com um tempo razoável para ajustes e revisões. A
seguir serão detalhadas como foram divididas as Sprints.
3.5.1 Sprint 1
A primeira Sprint foi basicamente para determinar o tema do trabalho de
conclusão de curso, a aplicação definida foi o “Sistema Gerenciador Residencial”
que tinha como propósito desenvolver uma plataforma web em que parte dos
aspectos administrativos existentes em um condomínio residencial estivessem
inseridos neste software, a fim de facilitar o acesso a informações, gerar evidências,
automatizar rotinas e integrar moradores, síndicos e funcionários.
Nesta Sprint também foram definidos as funcionalidades, requisitos e quais
tecnologias e linguagens seriam utilizadas no desenvolvimento, estas que foram
apresentadas anteriormente na Fundamentação Teórica das Tecnologias.
3.5.2 Sprint 2
Nesta etapa, a segunda Sprint teve propósitos básicos e ainda iniciais, foi
definido e redigido o escopo (APÊNDICE G) inicial do projeto e também estabelecido
o número de Sprints de acordo com o tempo disponível para desenvolvimento do
projeto, assim como as atividades que deveria ser realizadas em cada uma delas,
uma espécie de esboço do cronograma juntamente com o aprimoramento de
requisitos, tentando estabelecer o máximo de detalhes que seriam necessários
durante o desenvolvimento.
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3.5.3 Sprint 3
Na terceira Sprint foi desenvolvido o gráfico de gantt com as 27 Sprints
estabelecidas previamente (FIGURA 9) juntamente com os diagramas que seriam o
corpo para o desenvolvimento do projeto, tanto os diagramas de casos de uso
(APÊNDICE A) quanto o diagrama de classes de domínio (APÊNDICE C) e
entidade-relacionamento, o DER (APÊNDICE F), assim, com os diagramas
estabelecidos ficaria mais claro como seria o processo de desenvolvimento da
plataforma proposta.
Simultaneamente, foi elaborado o script de Banco de Dados no PgAdmin e
inciou-se a escrita da introdução da documentação do projeto.
3.5.4 Sprint 4
Na quarta Sprint os ambientes de desenvolvimento foram configurados,
iniciado o repositório no Github, ajustada as IDEs e a integração com o Git, e foi o
criado o banco de dados com o script desenvolvido na etapa anterior e suas
conexões com as ferramentas de desenvolvimento.
Com os ambientes de desenvolvimento configuradas, as funcionalidades do
projeto começaram a ser elaboradas, nesta etapa foram desenvolvidos os templates
das páginas dos usuários, as telas de login juntamente com as suas funcionalidades
e foi implementado o filtro para verificação de acesso as páginas de acordo com o
login realizado.
Nessa mesma Sprint foi concluída a escrita da introdução dessa
documentação e foram redigidas as sessões Objetivos, Objetivo Geral e Objetivo
especifico.
3.5.5 Sprint 5
A quinta Sprint foi destinada a produção da sessão Organização do
Documento, dando fim ao Capítulo introdutório dessa monografia.
Em paralelo com a atividade descrita anteriormente, foi desenvolvido o
modulo de notícias da aplicação, composto pelo Mural que é apresentado a todos os
perfis de usuários; e disponível apenas para o perfil de síndico, a tela com a listagem
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das noticias, formulário para cadastro e edição e a tela para pré-visualização
juntamente com suas funcionalidades.
Visando as atividades da Sprint seguinte, foi elaborada a tela de
autocadastro para novos moradores.
3.5.6 Sprint 6
Prosseguindo ao desenvolvimento da etapa anterior, nessa Sprint foram
implementadas as funcionalidades da tela de autocadastro de morador, e seguindo o
fluxo de funcionamento da aplicação, o modulo de aprovação de moradores pelo
síndico. Nessa etapa também foi desenvolvido o formulário para edição de dados de
usuário morador e alteração de senhas.
Simultaneamente ao desenvolvimento das funcionalidades do software
retratadas nessa Sprint, foi iniciada a escrita do Capítulo 2 da documentação, que
aborda a fundamentação teórica. Além do texto introdutório, foi discorrida a Seção
de fundamentação teórica do negócio.
3.5.7 Sprint 7
Na sétima etapa de desenvolvimento do projeto foi elaborada a tela de
gerenciamento de acesso de moradores, criada para o perfil de síndico. Além de
disponibilizar a lista de moradores e a possibilidade de habilitação de seus acessos,
foi desenvolvida a tela do formulário de reativação e suas devidas funcionalidades.
Mirando a etapa seguinte do projeto, foram desenvolvidos a tela e o formulário para
cadastro de veículos, disponibilizados para o perfil de morador.
Conjuntamente, na Sprint de numero sete, foi prosseguida a construção do
Capítulo de fundamentação teórica da monografia do projeto, dando ênfase às
ferramentas tecnológicas utilizadas para o desenvolvimento do software.
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3.5.8 Sprint 8
O período da oitava Sprint do projeto foi utilizado para prosseguir com o
desenvolvimento do módulo de veículos, disponibilizado para o perfil de morador.
Foram implementadas as funcionalidades das telas de listagem e cadastro de
veículos.
Nessa etapa do projeto foram também concebidas as áreas de listagem,
cadastro e modificação de dependentes no software, desde a elaboração das telas
até as funcionalidades. Paralelamente iniciou-se a construção da tela de visitas
também destinadas ao perfil dos moradores.
Referente à documentação do projeto, prosseguiu-se o desenvolvimento do
Capítulo dois descrevendo as ferramentas e recursos utilizados no projeto.
3.5.9 Sprint 9
Seguindo o curso de desenvolvimento da etapa número oito, nessa fase do
projeto foi criado o formulário de cadastro e a tela que disponibiliza os visitantes do
morador conectado ao sistema, e as devidas funcionalidades deste recurso.
No mesmo período foi concluída a parte da documentação referente à
fundamentação teórica e redigida as considerações finais sobre o Capítulo.
3.5.10 Sprint 10
A Sprint número dez foi designada ao desenvolvimento do modulo de visitas
da aplicação. Com a tela principal criada na etapa numero oito e as funcionalidades
de gerenciamento de visitantes efetivadas na etapa anterior; além da implementação
dos recursos da tela foram criados: formulário de cadastro e edição visitas, tela de
visualização de informações de um visitante, tela de detalhes de visitas e o recurso
de inserção de visitantes em uma determinada visita.
Em paralelo, no mesmo período foi iniciado o Capítulo de materiais e
métodos da monografia do projeto. Além do texto introdutório ao terceiro Capítulo,
foi escrita a Seção referente à Adaptação da Metodologia Scrum de Acordo com a
Necessidade da Equipe.
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3.5.11 Sprint 11
Na décima primeira etapa de desenvolvimento do projeto, continuou-se com
a produção do terceiro Capítulo da documentação, discorrendo sobre os materiais e
as ferramentas utilizadas no processo.
Ao mesmo tempo iniciou-se a construção do modulo de gerenciamento de
funcionários do sistema. Para esse recurso destinado ao perfil de síndico foram
desenvolvidas as telas com a listagem de funcionários, visualização de detalhes e
formulários para cadastro e edição.
3.5.12 Sprint 12
A etapa número doze do projeto foi complementar a anterior, nela foi
concluído o desenvolvimento da Seção de materiais do Capítulo três da monografia
e também o foram implementadas as funcionalidades das telas de gerenciamento de
usuários, além da criação da tela de edição de dados profissionais, a de primeiro
acesso para novos funcionários ou funcionários reativados e a funcionalidade de
recuperação de senha.
3.5.13 Sprint 13
A Sprint número treze foi utilizada para o desenvolvimento da última parte do
modulo de gerenciamento de visitas. Nela foram criadas as telas com a lista de
visitantes, a de visualizar detalhes de visitantes e a de registro de nova foto para
visitantes recém cadastrados e todas as funcionalidades referentes. Nessa etapa
também foram desenvolvidos os recurso de registro de entrada e saída de visitantes.
Todas as funcionalidades citadas nessa Sprint foram criadas para o perfil de porteiro
do sistema.
Conjuntamente, seguiu-se o desenvolvimento da documentação do projeto,
prosseguindo a descrição do terceiro Capítulo com as Seções infraestrutura do
desenvolvimento e cronograma e planejamento.
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3.5.14 Sprint 14
A décima quarta Sprint de concepção do projeto foi delegada ao inicio do
desenvolvimento do modulo de atendimentos, precisamente a parte relacionada ao
perfil de morador. Nessa etapa foram desenvolvidas as telas de listagem de
atendimentos, formulário de criação e edição, e a tela de visualização. Com a
possibilidade de constatar os componentes da tela de visualização dos
atendimentos, foi implementado o recurso de comentários dos atendimentos.
Simultaneamente, nessa Sprint foi iniciada a elaboração da Seção de
desenvolvimento do projeto, onde são descritas as Sprints e as etapas de
construção do projeto.
3.5.15 Sprint 15
No décimo quinto ciclo de desenvolvimento do projeto prosseguiu-se a
construção dos recursos de atendimentos do sistema. Foi elaborada a tela com a
lista de atendimentos para o síndico e implementada as funcionalidades para todo o
fluxo de atendimento.
Nesse período também foi concebida a tela de estacionamento para o perfil
de síndico e houve o encerramento da escrita Capítulo três da monografia, com a
transcrição prévia das Sprints e as considerações finais da metodologia, que seriam
retomados na Sprint 25.
3.5.16 Sprint 16
Na Sprint número dezesseis prosseguiu-se o desenvolvimento do modulo de
gerenciamento de vagas de estacionamento do sistema. Foram construídas as telas
de vaga de estacionamento para moradores, formulário para definição de vaga e tela
visualização de informações da vaga para o perfil de síndico.
As funcionalidades para as telas de estacionamento também foram
implementadas, ao mesmo tempo em que foi iniciada a escrita do Capítulo quatro da
documentação, referente às apresentações dos resultados. Nessa etapa, foi redigida
a introdução do Capítulo e a descrição da arquitetura do software.

50

3.5.17 Sprint 17
Nessa fase do projeto foi realizado o desenvolvimento do modulo de
agendamento de salão de festas do sistema. Foram desenvolvidas as telas com as
datas disponíveis para moradores e síndicos e o formulário de agendamento para o
perfil de síndico. Foram desenvolvidas todas as funcionalidades deste recurso e
posteriormente a tela de gerenciamento de assembléias para o perfil de síndico.
Nessa fase, também continuou a construção do Capítulo quatro da
monografia, prosseguindo da Seção Software, onde se inicia a descrição das
funcionalidades do sistema, iniciando pelo perfil de morador, prosseguindo pelo de
síndico e finalizando com as funções de porteiro. Essa atividade perdura até a Sprint
número 20.
3.5.18 Sprint 18
O período da décima oitava Sprint prossegue com o desenvolvimento dos
recursos referentes à assembléia no sistema. Além da implementação das
funcionalidades da tela de gerenciamento, também são construídos o formulário
para registro de assembléia, a tela de detalhes para o perfil de síndico e as telas
para visualização e criação de questões.
3.5.19 Sprint 19
O décimo nono ciclo de desenvolvimento do projeto foi destinado à
conclusão do modulo de assembléia do sistema. Foram implementadas as
funcionalidades das questões de assembléia, tanto a criação, edição e remoção pelo
perfil de síndico, quanto à execução de votos pelos moradores. Nessa Sprint
também foram desenvolvidos os recursos de comentários para as questões,
formulário para eleição de síndico e a tela para as funcionalidades referentes a
advertências, gerenciadas pelos perfis de síndico.
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3.5.20 Sprint 20
Na vigésima Sprint foi concluída a construção do Capítulo quatro, com a
descrição das funcionalidades do software no perfil de porteiro.
Nesse mesmo período, também foram concluídos os recursos de
gerenciamento de advertências e multas do sistema; tanto a tela de consulta as
informações emitidas quanto os formulários de criação e edição de advertências e
infrações no perfil de síndico.
3.5.21 Sprint 21
Prosseguindo o fluxo da etapa anterior, nesse período foram desenvolvidos
os recursos de advertências e multas do perfil de morador. Nessa Sprint, foi
desenvolvida a tela de taxa de condomínio, que também dispõem da lista de
advertências e multas recebidas pelo morador, a tela de visualização e impressão de
multas, as funcionalidades referentes a esse módulo do sistema, e a emissão de
boletos de cobrança.
A especificação dos casos de uso dessa aplicação começou a ser
desenvolvidos nessa etapa do projeto. Em paralelo com o desenvolvimento do
software, foram descritas as funcionalidades e os fluxos de eventos do programa, e
seguindo o padrão da Seção Software do Capítulo anterior, iniciando pelo perfil de
morador, seguindo pelo de síndico e finalizando com o de porteiro. Essa atividade
teve a duração de quatro Sprints, sendo finalizada na de número vinte e quatro.
3.5.22 Sprint 22
Nessa etapa de desenvolvimento do projeto, foi construído o módulo
financeiro do sistema. A tela de exibição dos registros, formulário de cadastro e
atualização, janela de visualização de detalhes e todas as funcionalidades da
operação desse recurso do software.
Visando a próxima Sprint do projeto, também foi criada a tela de relatórios, o
formulário de emissão desses, e a janela de exibição para o perfil de síndico.
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3.5.23 Sprint 23
Dando continuidade às atividades da Sprint número vinte e dois, nesse
período foram desenvolvidos os arquivos de geração dos relatórios gerenciais com o
a ferramenta Jaspersoft Studio, posteriormente a integração com as telas de
requisição, exibição e o formulário de emissão. Com esses recursos devidamente
integrados, foram construídas as funcionalidades das telas citadas.
Ainda nessa Sprint foram desenvolvidas as telas de consulta ao balanço
financeiro, disponível para síndico e moradores, lista de dados de moradores para a
consulta de funcionários e a lista de veículos para o perfil de porteiro.
3.5.24 Sprint 24
A última Sprint destinada ao desenvolvimento foi utilizada para construção
do módulo de mensagens completo (Lista de mensagens, formulário de criação,
respostas e busca de contatos) presente nos três perfis do projeto.
Nesse período, também foram desenvolvidas as páginas de recuperação de
acesso de moradores, a listagem de débitos de moradores para a consulta de
síndicos e foi finalizado o APÊNDICE B com as especificações de caso de uso da
documentação.
3.5.25 Sprint 25
A Sprint de número vinte e cinco foi utilizada para complementar algumas
funcionalidades do software e dos templates dos usuários. A primeira delas foi à
personalização da página de erro para apresentação de possíveis problemas de
forma amigável aos usuários. E a segunda complementação foi a emissão de alertas
para usuários no menu superior.
Em paralelo ao desenvolvimento, também foram construídos os diagramas
de sequência, transição de estados, pacotes e classes (Views, Managed Beans,
Facade, Dao, Validator e Util). Nessa etapa também foi concluída a transcrição das
Sprints do Capítulo 3 e o complemento das considerações finais da metodologia. E
para encerrar a documentação foi redigida a conclusão da monografia e realizados
os últimos ajustes de formatação do texto.

53

3.5.26 Sprint 26
A penúltima Sprint foi referente à apresentação do sistema e da
documentação técnica, já considerada pronta para entrega final, porém com tempo
hábil para possíveis mudanças que o orientador julgasse necessárias.
Conjuntamente foram realizados testes para detecção de problemas e os
últimos ajustes no software e também a configuração do repositório do trabalho, com
orientações de instalação e utilização, bibliotecas necessárias e a criação do arquivo
Leia-Me para a submissão do projeto.
3.5.27 Sprint 27
A última Sprint foi utilizada para fazer os últimos ajustes necessários na
documentação e no sistema e com o aval do orientador a submissão do trabalho na
plataforma da universidade.
3.6 CONSIDERAÇÕES A METODOLOGIA
Este Capítulo buscou descrever como o projeto foi desenvolvido e sua
metodologia, estabelecendo todos os materiais usados e as atribuições e
responsabilidades de cada membro da equipe.
Conforme citado anteriormente, a equipe se utilizou do Scrum, para
estabelecer quais seriam as tarefas a serem realizadas em cada Sprint, de forma
com que cada etapa fosse entregue com qualidade e dentro do prazo estabelecido.
O próximo Capítulo irá apresentar o software concluído, de forma que seja
visualizado o passo a passo do sistema como ele funciona.
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4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS
Este Capítulo é dedicado para apresentação do projeto. Todas as etapas e
suas funcionalidades são apresentas juntamente a suas interfaces, de uma forma
didática e descritiva. A Seção a seguir irá descrever de uma forma curta e resumida
o fluxo do software desenvolvido no projeto.
4.1 ARQUITETURA DO SOFTWARE
O padrão de projeto adotado para a arquitetura do software é o Facade.
Conforme apresentado na FIGURA 10, as páginas XHTML interagem com as
classes do tipo managed bean que possuem os componentes necessários para
execução das tarefas dos usuários, recebem as requisições e são responsáveis pela
execução dos métodos que reproduzem as lógicas de negócio.
Posteriormente a execução das lógicas de negócio, as informações são
direcionadas para as classes do tipo Facade que tem como função ocultar a
complexidade das ações que são realizadas no banco de dados. As classes do tipo
DAO executam as tarefas requisitadas pelos métodos da camada Facade, utilizando
recursos do framework Hibernate que é responsável pelo mapeamento dos objetos
relacionais e é quem efetivamente realiza as tarefas de busca, inserção, atualização
e remoção no banco de dados. As tarefas executadas nas camadas enviam
respostas das ações realizadas as classes que fizeram as chamadas, podendo ser
essas respostas objetos, listas ou apenas informações sobre conclusão de um
processo.
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FIGURA 11 - DIAGRAMA DE ARQUITETURA

FONTE: Os Autores (2022)

4.2 SOFTWARE
O Sistema de Gerenciamento Residencial inicia-se com a tela inicial que
apresenta o nome do sistema e dois botões que redirecionam o usuário para sua
respectiva tela de login (FIGURA 11), um para morador e outro para funcionário.
Iniciando pelo perfil de morador, o usuário então deve inserir o seu login e a
sua senha que já foram previamente cadastradas para então ter acesso à plataforma
(FIGURA 13). Após entrar na plataforma, o usuário será redirecionado para a tela de
início do sistema (FIGURA 12) em que poderá escolher o que deseja acessar no
canto esquerdo da tela, as opções serão descritas e apresentadas posteriormente.
Supondo que o usuário ainda não tenha realizado o cadastramento de seu
login e senha, então é mostrada uma opção na mesma FIGURA 13, com a escrita
“não tem cadastro?”, ao clicar nesta opção uma nova tela se abre para que o usuário
realize seu cadastro informando diversos dados pessoais e ao fim deste processo
clicando na opção “Salvar” (FIGURA 14). Após a realização deste processo, os
dados são enviados para o banco de dados, assim que o responsável (síndico) fizer
a validação, então o usuário recebe a permissão do síndico para ter acesso ao
sistema (FIGURA 15).
Ainda com relação a FIGURA12, caso o usuário já tenha permissão para
acessar a plataforma, porém venha a esquecer a senha, uma opção “Esqueceu sua
senha?” aparece, e ao ser clicada uma nova tela se abre para que o morador
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informe seu e-mail e seu CPF (FIGURA 16), assim uma nova senha será gerada
para ele e esta mesma será enviada no e-mail informado.
Após recuperar a senha, e para não correr o risco de esquecê-la novamente
há a opção de mudar a senha para uma nova, nesta tela o usuário deve informa sua
senha atual, digitar a nova senha e confirmá-la novamente, e após clicar em “Salvar”
sua nova senha fica salva no sistema (FIGURA 17).

FIGURA 12 – TELA INICIAL

FONTE: Os Autores (2022)

FIGURA 13 - TELA DE INÍCIO MORADOR

FONTE: Os Autores (2022)
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FIGURA 14 - LOGIN DO MORADOR

FONTE: Os Autores (2022)
FIGURA 15 - CADASTRO DO MORADOR

FONTE: Os Autores (2022)
FIGURA 16 - APROVAR MORADOR

FONTE: Os Autores (2022)
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FIGURA 17 - REDEFINIR SENHA

FIGURA 18 - RECUPERAR ACESSO

FONTE: Os Autores (2022)

FONTE: Os Autores (2022)

Conforme a FIGURA 18, ao acessar o sistema o morador automaticamente
é redirecionado para o “Início”, além do início o usuário pode acessar duas opções
no canto superior direito da tela, entre elas a “Meus Dados” em que ele consegue
visualizar seus dados pessoais que estão salvos no sistema, como também alterálos caso seja necessário (FIGURA 19). A outra opção permite que o usuário saia do
sistema e retorne a tela de login.

FIGURA 19 - MENU MORADOR

FONTE: Os Autores (2022)

FIGURA 20 - ALTERAR DADOS MORADOR

FONTE: Os Autores (2022)

A Seção de dados do morador (FIGURA 19) apresenta também um botão de
nome “nova senha”, ao clicar nesse botão a plataforma exibe um formulário
(FIGURA 20) para alteração da senha pelo morador, onde o mesmo deverá
preencher as informações de senha atual, nova senha e confirmação para realizar a
modificação.
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FIGURA 21 - NOVA SENHA

FONTE: Os Autores (2022)

Outra opção disponível no Home do sistema é a “Dependente”, onde o
morador pode visualizar seus dependentes que ele mesmo já tenha cadastrado
anteriormente, conforme a FIGURA23.
Na FIGURA23 em que são mostrados os dependentes já cadastrados do
morador, há a opção “Editar” para que o morador possa alterar algum dado
informado incorretamente ou atualizar algum dado que possa ter mudado com o
tempo, esta tela se abre após a opção “Editar” ser clicada (FIGURA21).
Além de mostrar os dependentes, a FIGURA23 também dá a opção de
“Novo Dependente”, que ao ser clicado exibe uma nova tela (FIGURA 22), nesta tela
o morador deve informar todos os dados necessários para se cadastrar um novo
dependente, ao preencher todos os campos o usuário deve apertar em “Salvar”,
assim o novo dependente aparecerá na FIGURA23 juntamente com os demais
dependentes daquele mesmo morador.
FIGURA 22 - EDITAR DEPENDENTE

FIGURA 23 - NOVO DEPENDENTE

FONTE: Os Autores (2022)

FONTE: Os Autores (2022)
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FIGURA 24 - DEPENDENTES DO MORADOR

FONTE: Os Autores (2022)

Voltando ao home do sistema, a opção “Veículo” é outra disponível como
mostrado na FIGURA 12, ao acessá-la é possível ver o(s) veículo(s) já cadastrados
pelo morador (FIGURA 24), mostrando detalhes como placa, cor, marca, modelo e
ano. Além disso, o morador também pode editar ou remover algum veículo, ao clicar
em “Editar” uma nova tela irá se abrir para que o morador possa editar o campo que
deseja daquele do carro selecionado (FIGURA 25), e após a mudança, apertando o
botão “Atualizar” o sistema retorna para a FIGURA 24 apresentando o veículo já
com seu dado alterado.
Conforme a FIGURA 26 é possível também que o morador adicione um novo
veículo, ao acessar esta opção, uma tela de cadastro de veículo se abre e assim
que o morador preencher todos os campos e apertar em “Salvar” (FIGURA 26), os
dados do veículo então são enviados ao banco de dados e a FIGURA 24 passa a ter
um novo veículo em sua listagem.
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FIGURA 25 - LISTA DE VEÍCULOS

FONTE: Os Autores (2022)

FIGURA 26 - EDITAR VEÍCULO

FIGURA 27 - CADASTRAR VEÍCULO

FONTE: Os Autores (2022)

FONTE: Os Autores (2022)

Novamente voltando ao home do sistema, existem outras áreas na qual o
morador tem acesso, entre elas está à Seção “Visita”, ao entrar nesta parte o
morador terá acesso aos visitantes que ele tenha cadastrado (FIGURA 27). Já
dentro desta tela, existe a possibilidade de cadastrar um novo visitante (FIGURA 28)
ou editar algum dado de algum visitante que já possui cadastro (FIGURA 29).
Voltando a parte de visitas, além dos visitantes também é possível ver a lista das
visitas agendadas (FIGURA 30), remover caso queira cancelar e ver detalhes das
agendadas previamente (FIGURA 31), e consequentemente também é possível
acrescentar uma nova visita (FIGURA 32) futura ou também editar visitas já
agendadas que tenham mudado por algum motivo (FIGURA 33).
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Com relação à FIGURA 32 na qual é cadastrada uma nova visita, é possível
adicionar algum visitante que já tenha cadastro a esta visita, de forma com que um
visitante esteja diretamente atrelado a uma visita, ou uma visita tenha pelo menos
um visitante cadastrado.
Por fim, ao agendar uma visita, aparecerá uma mensagem na tela (FIGURA
34) informando que a visita foi salva e agendada com as informações do período de
tempo e dos visitantes.
Ao clicar sobre o nome do visitante na lista de adição apresentada nos
formulários de visitas é possível ver mais detalhes do visitante (FIGURA 35) sem
precisar sair da tela referida.

FIGURA 28 - VISITANTES

FONTE: Os Autores (2022)

FIGURA 29 - NOVO VISITANTE

FIGURA 30 - EDITAR VISITANTE

FONTE: Os Autores (2022)

FONTE: Os Autores (2022)
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FIGURA 31 - VISITAS AGENDADAS

FONTE: Os Autores (2022)

FIGURA 32 - DETALHES DA VISITA

FONTE: Os Autores (2022)
FIGURA 33 - NOVA VISITA

FONTE: Os Autores (2022)
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FIGURA 34 - EDITAR VISITA

FONTE: Os Autores (2022)

FIGURA 35 - VISITA SALVA

FONTE: Os Autores (2022)
FIGURA 36 - DETALHES VISITANTE

FONTE: Os Autores (2022)
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Retornando a tela de início do programa, existe a seguir a opção
atendimento, nela aparecerão os atendimentos que já foram abertos pelo morador e
também os que já foram concluídos (FIGURA 36). Além das informações da tela
anterior, o morador também poderá visualizar (FIGURA 37), editar e apagar algum
atendimento que ele já tenha aberto, como também poderá abrir um novo
atendimento (FIGURA 38).
Caso o atendimento seja concluído pelo síndico porém o morador não esteja
satisfeito com a solução, há ainda a possibilidade de reabrir o atendimento para
informar o problema que possa estar ocorrendo (FIGURA 39).

FIGURA 37 - ATENDIMENTOS

FONTE: Os Autores (2022)

FIGURA 38 - VISUALIZAR ATENDIMENTO

FIGURA 39 - NOVO ATENDIMENTO

FONTE: Os Autores (2022)

FONTE: Os Autores (2022)
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FIGURA 40 - REABRIR ATENDIMENTO

FONTE: Os Autores (2022)

Retornando a tela de início na FIGURA 12, há a seguir a opção de vagas,
esta Seção serve para os moradores fazerem a solicitação de vagas da garagem, ao
entrar nesta tela (FIGURA 40) o morador poderá ver como as vagas da garagem
estão dispostas, e caso queira o morador abrirá um chamado informando qual vaga
ele deseja (FIGURA 41).

FIGURA 41 - DISPOSIÇÃO DAS VAGAS

FONTE: Os Autores (2022)
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FIGURA 42 - SOLICITAÇÃO DE VAGAS

FONTE: Os Autores (2022)

De volta a tela de início do morador, existe outra opção na qual é possível
acessar, é a parte de mensagens, ela funciona como uma espécie de email entre as
pessoas cadastradas no sistema SGR, ao entrar nesta Seção o morador poderá
visualizar as mensagens que tem na caixa de entrada, os itens enviados e as
mensagens que ele removeu para a lixeira (FIGURA 42). Poderá também escrever
uma nova mensagem (FIGURA 43) para uma determinada pessoa como, por
exemplo, o síndico, o sistema mostrará as pessoas disponíveis para o morador
encaminhar a mensagem (FIGURA 44), e como um e-mail, poderá ser feito a troca
de mensagens e também realizar respostas diretas a alguma mensagem recebido
(FIGURA 45).

FIGURA 43 - MENSAGENS

FONTE: Os Autores (2022)
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FIGURA 44 - NOVA MENSAGEM

FIGURA 45 - INCLUIR CONTATO

FONTE: Os Autores (2022)

FONTE: Os Autores (2022)

FIGURA 46 - RESPONDER MENSAGEM

FONTE: Os Autores (2022)

Voltando a FIGURA 12, outra funcionalidade disponível para o morador
visualizar é o balanço (FIGURA 46), que diz respeito às despesas, receitas e saldo
de todo o condomínio. Nesta Seção é possível ver em gráficos de formato pizza
quais foram às despesas como luz e água e quais foram às receitas como taxa de
condomínio e água. O morador também pode filtrar o período no qual quer consultar
o balanço, seja anual ou mensal, caso seja selecionado o mensal, é possível
consultar qualquer mês de qualquer ano em que os dados tenham sido registrados
no sistema (FIGURA 47). Se o morador optar pela visualização anual, um gráfico em
formato de barras verticais é apresentado com as respectivas informações de cada
mês selecionado (FIGURA 48).
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FIGURA 47 - BALANÇO FINANCEIRO GERAL

FONTE: Os Autores (2022)

FIGURA 48 - BALANÇO ANUAL

FIGURA 49 - BALANÇO MENSAL

FONTE: Os Autores (2022)

FONTE: Os Autores (2022)
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Retornando a tela de início na FIGURA 12, encontra-se a opção das
reservas de salão de festa, esta Seção serve para os moradores fazerem as
solicitações das datas em que pretendem utilizar o espaço do salão de festas para
realização de eventos, ao entrar nesta tela (FIGURA 49) o morador poderá ver as
datas disponíveis e as já reservadas e com base nessas informações poderá abrir
uma solicitação com a data em que deseja fazer a utilização do espaço comum
(FIGURA 50).

FIGURA 50 - DATAS PARA RESERVA DE SALÃO

FONTE: Os Autores (2022)

FIGURA 51 - SOLICITAÇÃO DE RESERVA

FONTE: Os Autores (2022)
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De volta à tela de início do morador, há outra opção na qual é possível
acessar, é a parte denominada condomínio, ela foi desenvolvida para exibir
informações referentes às cobranças das taxas de condomínio do morador (FIGURA
51), com um filtro de acordo com o ano em que ele esteve presente nesse espaço e
as informações das faturas já pagas, atrasadas e as disponíveis para ele emitir
(FIGURA 52).

FIGURA 52 - TAXA DE CONDOMÍNIO

FIGURA 53 - EMISSAO DE BOLETO TAXA

FONTE: Os Autores (2022)

FONTE: Os Autores (2022)

Nessa mesma Seção do sistema, existe uma aba chamada advertências e
multas, nessa área estarão dispostas as informações referentes às notificações
(FIGURA 55) que o morador venha a receber, possibilitando a verificação detalhada
(FIGURA 53) das autuações, a impressão desses dados (FIGURA 54) caso julgue
necessário e a emissão de boleto (FIGURA 56) quando disponível em casos de
multas.
FIGURA 54 - DETALHES NOTIFICAÇÃO

FIGURA 55 - IMPRESSÃO NOTIFICAÇÃO

FONTE: Os Autores (2022)

FONTE: Os Autores (2022)
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FIGURA 56 - ADVERTÊNCIAS E MULTAS

FONTE: Os Autores (2022)

FIGURA 57 - EMISSÃO DE BOLETO DE MULTA

FONTE: Os Autores (2022)

A última parte apresentada do sistema disposta no menu da FIGURA 12,
para o perfil de morador, é a de assembléias. Essa Seção do software apresenta
uma lista das assembléias (FIGURA 57) abertas e finalizadas, a partir dela é
possível visualizar com mais detalhes os dados referentes à assembléia (FIGURA
58) como id, tipo, datas de abertura e encerramento, o funcionário criador, o
presidente, as questões tratadas, o parecer do presidente (quando finalizada) e as
datas de abertura e encerramento.
Nas assembléias abertas o morador além de ver as informações da
assembléia poderá ver detalhes das questões levantadas (FIGURA 59), votar nas
que apresentam opções e utilizar o espaço de discussão para opinar e acompanhar
o ponto de vistas das pessoas que compartilham o espaço de convívio.
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FIGURA 58 - LISTA DE ASSEMBLEIAS

FONTE: Os Autores (2022)

FIGURA 59 - DETALHES DE ASSEMBLÉIA

FIGURA 60 - QUESTÃO ASSEMBLÉIA

FONTE: Os Autores (2022)

FONTE: Os Autores (2022)

No caso do morador que estiver acessando o sistema for o presidente de
uma assembléia que está se encaminhando para o encerramento, o sistema
apresentará uma mensagem (FIGURA 60) com um link para que ele insira um
parecer (FIGURA 61) referente às votações e discussões ocorridas durante o
período em que assembléia esteve aberta, tendo como obrigação dar o
posicionamento final sobre as decisões tomadas de acordo com as regras do
regimento interno do condomínio e as ações ocorridas na assembléia.
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FIGURA 61 - MENSAGEM PRESIDENTE DA ASSEMBLBLÉIA

FONTE: Os Autores (2022)

FIGURA 62 - FORMULÁRIO DE PARECER ASSEMBLÉIA

FONTE: Os Autores (2022)

Nesta parte serão apresentadas e explicadas as funcionalidades do perfil de
síndico, quais seus privilégios, suas aprovações e suas funções. Assim como na
parte do morador, o síndico inicia seu acesso através do seu login e senha já criados
anteriormente (FIGURA 62), após entrar com seus dados, o síndico irá ser
redirecionado a uma tela com algumas funções (FIGURA 63), as quais serão
descritas a seguir.
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FIGURA 63 - LOGIN SINDICO

FONTE: Os Autores (2022)

FIGURA 64 - INICIO SINDICO

FONTE: Os Autores (2022)

A primeira função apresentada que o síndico exerce é a de aprovação de
novos moradores, esta função já foi descrita anteriormente e serve apenas para o
síndico aprovar ou não o cadastro de um novo morador (FIGURA 15), em seguida
tem a função de acesso morador, nela o sindico pode visualizar o nome de todos os
morados, seus respectivos e-mails e o número do apartamento referente a cada
morador, também pode limitar o acesso ou dar acesso total a um ou outro morador
(FIGURA 64).
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FIGURA 65 - ACESSO MORADOR

FONTE: Os Autores (2022)

Ainda na Seção de acesso morador o sistema apresenta um botão de
nomenclatura “Débitos”, ao clicar nele a plataforma exibe uma tela (FIGURA 65)
onde o síndico pode consultar a quantidade de débitos que cada morador possuí e
visualizar detalhes (FIGURA 66) sobre o morador, seus dependentes, veículos e
dados financeiros sobre multas e taxas de condomínio.
Na aba “desativado” exibida na FIGURA 64 o sistema apresenta uma lista
dos moradores desativados e que não possuem mais acesso ao sistema, a ultima
coluna dessas informações contém um botão para reativar esse morador, ao clicar
nele o sistema exibira um formulário (FIGURA 67) no qual o síndico poderá definir se
o morador será reativado como responsável ou dependente e o apartamento no qual
será vinculado. No caso de ser indicado como responsável o sistema ira gerar uma
nova senha para o morador e ira exibir ela na tela para o síndico (FIGURA 68) e
enviará a mesma para o e-mail (FIGURA 69) pertencente ao morador.
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FIGURA 66 - LISTA DÉBITOS

FIGURA 68 - DETALHES MORADOR

FONTE: Os Autores (2022)

FONTE: Os Autores (2022)

FIGURA 67 - FORM REATIV MORADOR

FIGURA 69 - NVA SENHA MORA REATIV

FONTE: Os Autores (2022)

FONTE: Os Autores (2022)

FIGURA 70 - EMAIL NOVA SENHA MORADOR REATIVADO

FONTE: Os Autores (2022)

78

De volta a tela de início do síndico, encontra-se a parte que diz respeito
sobre os funcionários, ao acessá-la o síndico pode visualizar todos os funcionários já
cadastrados anteriormente (FIGURA 70), os ativos, os novos e os já desligados,
como pode também ser feita a adição de um novo funcionário (FIGURA 71) ou
visualizar os dados gerais de algum funcionário específico (FIGURA 72), ou também
pode editar os dados de algum funcionário caso alguma informação esteja incorreta
(FIGURA 73).

FIGURA 71 - VER FUNCIONARIO

FIGURA 73 - NOVO FUNCIONÁRIO

FONTE: Os Autores (2022)

FONTE: Os Autores (2022)

FIGURA 72 - DADOS FUNCIONÁRIO

FIGURA 74 - EDITAR FUNCIONÁRIO

FONTE: Os Autores (2022)

FONTE: Os Autores (2022)

Ao cadastrar um novo funcionário, aparecerá uma tela informando que o
novo funcionário foi cadastrado com sucesso junto com todas as informações do
funcionário assim como a senha que foi gerada (FIGURA 74). Após o cadastro é
necessário que o perfil do usuário seja ativado, isso ocorre no primeiro acesso do
funcionário. Logo após o login será exibida uma tela (FIGURA 75) para o usuário
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inserir novamente a senha e criar e confirmar uma nova, após isso estará ativado e
será redirecionado para a página inicial referente ao seu perfil.

FIGURA 75 - FUNCIONÁRIO CADASTRADO

FONTE: Os Autores (2022)

FIGURA 76 - ATIVAÇÃO PRIMEIRO ACESSO FUNCIONÁRIO

FONTE: Os Autores (2022)

O síndico poderá desativar um funcionário por desligamento da sua função
ou temporariamente seja por férias, licença ou qualquer outra razão. E após um
período reativar (FIGURA 76) novamente. Ao realizar a reativação de um
funcionário, ele passará novamente pelo processo de alteração de senha e ativação
conforme apresentado na FIGURA 75.
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FIGURA 77 - ATIVAR FUNCIONÁRIO

FONTE: Os Autores (2022)

Voltando a tela de início do síndico, outra opção que se tem acesso é a nova
notícia e também a lista de notícias, na primeira o síndico irá criar uma nova notícia
que deseja informar aos demais, nela constarão informações como data, quem foi o
autor, o título e a notícia, caso queira poderá ser adicionado uma imagem a notícia,
ao terminar a notícia deverá ser salva (FIGURA 77). Após a nova notícia ser salva,
ela constará junto com as demais na área de lista de notícias, nesta parte poderá ser
visualizada a lista das notícias já criadas (FIGURA 79), a noticia por completo
(FIGURA 80) e o síndico tem o privilégio de editar alguma notícia caso queira
(FIGURA 78), ou também apagá-la. Os demais usuários que tenham acesso a parte
de notícias poderão visualizada com todas as informações em suas páginas iniciais.

FIGURA 78 - NOVA NOTÍCIA

FIGURA 79 - EDITAR NOTÍCIA

FONTE: Os Autores (2022)

FONTE: Os Autores (2022)
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FIGURA 80 - LISTA DE NOTÍCIAS

FONTE: Os Autores (2022)

FIGURA 81 - VISUALIZAR NOTÍCIA

FONTE: Os Autores (2022)
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Retornando a tela de início do síndico há a parte em que o síndico pode
alterar seus dados pessoais caso alguma informação mude ou esteja errada
(FIGURA 81), assim como alterar sua senha caso seja necessário (FIGURA 82).

FIGURA 82 - ALTERAR DADOS SÍNDICO

FIGURA 83 - ALTERAR SENHA SÍNDICO

FONTE: Os Autores (2022)

FONTE: Os Autores (2022)

Outra parte que o síndico tem acesso é a do financeiro, nesta parte o síndico
tem contato com os dados financeiros do condomínio. Ele pode visualizar a lista dos
registros já cadastrados (FIGURAS 83 e 84), pode ver os detalhes dos registros
(FIGURA 83) já existentes, aprovar os registros do tipo receita, que são
apresentados dinamicamente conforme os moradores efetuam as emissões de
boletos referentes a taxa de condomínio e a multas. Pode editar registros já
existentes (FIGURA 84), remover e cadastrar novos (FIGURA 87) registros do tipo
despesa.

FIGURA 84 - VER REGISTRO FINANCEIRO

FIGURA 85 - EDITAR REG FINANCEIRO

FONTE: Os Autores (2022)

FONTE: Os Autores (2022)
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FIGURA 86 - LISTA DE REGISTROS FINANCEIROS (RECEITAS)

FONTE: Os Autores (2022)

FIGURA 87 - LISTA DE REGISTROS FINANCEIROS (DESPESAS)

FONTE: Os Autores (2022)
FIGURA 88 - NOVO REGISTRO FINANCEIRO

FONTE: Os Autores (2022)
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Em relação a tela de início do síndico, pode ser notado a parte de
mensagens, que assim como a do morador permite a troca de mensagens entre
usuários do condomínio em forma de e-mail, essa funcionalidade já foi explicado e
mostrada anteriormente nas FIGURAS 42, 43, 44 e 45.
Assim também como o morador, o síndico tem a funcionalidade
“estacionamento” na sua tela de início, porém com funcionalidades diferentes, no
caso do morador, ele pode visualizar as vagas do prédio e solicitar alguma(s) vaga,
já o sindico pode visualizar as vagas (FIGURA 88), mas também pode atribuir uma
vaga a um apartamento específico (FIGURA 89), remover a vaga vinculada a um
determinado apartamento, além de visualizar informações (FIGURA 90) sobre os
moradores e seus veículos e realizar o atendimento de solicitações sobre
estacionamento (FIGURA 91).

FIGURA 89 - VAGAS ESTACIONAMENTO

FONTE: Os Autores (2022)
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FIGURA 90 - DEFINIR VAGA

FONTE: Os Autores (2022)
FIGURA 91 - DADOS VAGA

FIGURA 92 - REALIZAR ATEND VAGAS

FONTE: Os Autores (2022)

FONTE: Os Autores (2022)

O perfil de síndico apresenta uma funcionalidade denominada “Advertência”,
essa área do sistema trata das notificações de advertências e multas que podem ser
aplicadas aos moradores. A tela inicial apresenta uma lista (FIGURA 92) com as
advertências e multas já aplicadas juntamente com seus ids, infrações, data de
emissão, tipo, apartamento e o status. A partir dessa tela o síndico pode visualizar a
notificação emitida (FIGURA 93), editar (FIGURA 94) e apagar.
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FIGURA 93 - LISTA ADVERTENCIAS

FONTE: Os Autores (2022)

FIGURA 94 - VISUALIZAR NOTIFICAÇÃO

FIGURA 95 - EDITAR NOTIFICAÇÃO

FONTE: Os Autores (2022)

FONTE: Os Autores (2022)

O sistema também apresenta dois botões (FIGURA 92), um para a inclusão
de infrações e outro para a criação de uma nova notificação. Ao clicar no botão
“infração” o sistema apresente uma nova tela (FIGURA 95) que apresenta uma lista
com as infrações já cadastradas, botões para edição, exclusão e inserção de nova
infração. Ao clicar no botão nova infração ou editar o sistema apresenta um
formulário (FIGURA 96) para o cadastro ou modificação de uma infração, com a
inserção de sua descrição e sua classificação.
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FIGURA 96 - LISTA INFRAÇÕES

FONTE: Os Autores (2022)

FIGURA 97 - EDITAR/INSERIR INFRAÇÃO

FONTE: Os Autores (2022)

E ao utilizar a opção nova advertência na tela representada pela FIGURA 90
o sistema apresenta um formulário (FIGURA 97) para inserir os dados da nova
notificação. O síndico deverá indicar o tipo da notificação, o morador a ser notificada
(podendo haver a consulta dos dados para confirmação via botão “i”, representado
na FIGURA 98), a data da ocorrência e uma descrição, o sistema ainda possibilita a
inserção de dados referente a atendimentos (FIGURA 99) e anexos (FIGURA 100).

FIGURA 98 - NOVA NOTIFICAÇÃO

FONTE: Os Autores (2022)
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FIGURA 99 - INFORMAÇÕES MORADOR

FIGURA 100 - INSERIR ATENDIMENTOS

FONTE: Os Autores (2022)

FONTE: Os Autores (2022)

FIGURA 101 - INSERIR ANEXO

FONTE: Os Autores (2022)

A Seção do sistema destinada à assembléia no perfil de funcionário é
composta pela página inicial que exibe a lista das assembléias existentes (FIGURA
101), onde existe a possibilidade de apagar a assembléia indicada, se atender os
requisitos necessário para exclusão, um botão para ver os detalhes (acessar a
assembléia) e um botão chamado “Nova Assembléia”, esse quando clicado
apresente um formulário (FIGURA 102) para criação de uma nova, onde serão
indicado o tipo da assembléia e o morador que será nomeado presidente.
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FIGURA 102 - LISTA ASSEMBLÉIAS

FONTE: Os Autores (2022)

FIGURA 103 - NOVA ASSEMBLÉIA

FONTE: Os Autores (2022)

Dentro da visão de detalhes, é possível visualizar os dados gerais da
assembléia (FIGURA 103), se a esta for do tipo “AGO – Assembléia geral ordinária”
o sistema irá exibir um botão para a criação de uma nova eleição sindical, ao ser
clicado, esse botão apresentará uma tela (FIGURA 104) para selecionar os
moradores aptos a serem candidatos e assim criar uma nova eleição que será
apresentada no formato de questão da assembléia.
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FIGURA 104 - DETALHES ASSEMBLÉIA

FIGURA 105 - NOVA ELEIÇÃO SÍNDICO

FONTE: Os Autores (2022)

FONTE: Os Autores (2022)

Ainda no espaço representado na FIGURA 103, independentemente do tipo
da assembléia o sistema apresentará um botão de nomenclatura “Nova Questão”,
ao utilizar esse botão o sistema apresentará um formulário (FIGURA 105) para a
criação de uma nova questão a ser tratada na assembléia, onde o usuário deverá
preencher informações como título e descrição e poderá se quiser inserir opções
para serem votadas e imagens que faça referência ao assunto tratado. Esse mesmo
formulário (FIGURA 105) é apresentado no caso de edição da questão, porém com
os dados preenchidos e podendo ser modificados.

FIGURA 106 - FORMULÁRIO QUESTÃO

FONTE: Os Autores (2022)

Dentro de assembléia (FIGURA 103) o síndico poderá visualizar as questões
tratadas clicando no ícone da lupa ao lado do título, esse abrirá numa nova tela
(FIGURA 106) os dados da questão, onde o síndico poderá acompanhar e participar
as discussões, remover comentários ofensivos ou que não condizem com os
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assuntos tratados, remover opções de votos e imagens, além de possuir um atalho
para a edição completa da questão.

FIGURA 107 - VER QUESTÃO

FONTE: Os Autores (2022)

E por último, ainda relacionado à assembléia (FIGURA 103), no canto
superior apresenta-se um botão escrito “finalizar”, que serve para determinar o
encerramento de uma assembléia, primeiramente ele irá mudar a assembléia para
um estado onde ela ficará “aguardando o parecer de presidente” (FIGURA 107),
função descrita nas FIGURAS 60 e 61, que explicam os fluxos de funcionários. E
após a inserção do parecer o síndico poderá usar o mesmo botão para de fato
encerrar a assembléia e as atividades relacionadas a ela.

FIGURA 108 - ENCERRAMENTO ASSEMBLÉIA

FONTE: Os Autores (2022)
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Outra funcionalidade do sistema no perfil de síndico é a de atendimentos.
Essa Seção da plataforma foi desenvolvida para atender as demandas solicitadas
pelos moradores apresentadas nas FIGURAS 36 até 39. No perfil citado, a tela
inicial de atendimentos é apresentada por listas (FIGURA 108) separadas por abas
onde indicam os atendimentos abertos, em atendimento, reabertos e fechados. Nas
listas são apresentados botões para ver o atendimento (FIGURA 109) e quando
aberto o síndico pode optar por atender e assim ficando responsável pelo
andamento do processo, podendo inserir comentários e fazer contato com o
morador solicitante conforme necessário.
Quando executado o atendimento, no mesmo formulário da FIGURA 110 o
usuário tem a opção de finalizar (FIGURA 110) conforme concluída a solicitação.

FIGURA 109 - LISTA ATENDIMENTO

FONTE: Os Autores (2022)
FIGURA 110 - VER ATENDIMENTOS

FIGURA 111 - ENCERRAR ATENDIMENTO

FONTE: Os Autores (2022)

FONTE: Os Autores (2022)
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Para o perfil de síndico assim como no de morador, também é apresentada
a opção “Balanço”, desenvolvida para apresentar o panorama financeiro do
condomínio de acordo com os registros financeiros cadastrados no sistema. As telas
e os filtros são exatamente os mesmo descritos nas FIGURAS 46, 47 e 48.
A Seção de nome “Moradores” foi elaborada com a função de disponibilizar
ao síndico uma consulta rápida e completa sobre os moradores cadastrados no
sistema. Ela é composta por uma tela inicial (FIGURA 111) onde separado por abas
existem os dados dos moradores dispostos por apartamento, moradores ativos
(FIGURA 112) e desativados (FIGURA 113).

FIGURA 112 - MORADOR POR APARTAMENTO

FONTE: Os Autores (2022)

FIGURA 113 - MORADORES ATIVOS

FIGURA 114 - MORADORES DESATIVADOS

FONTE: Os Autores (2022)

FONTE: Os Autores (2022)

94

Na aba que lista os moradores por apartamento, ao clicar no botão
correspondente ao bloco e número da residência, é apresentada a mesma tela
exibida na FIGURA 66, com os dados de todos os moradores do local, veículos
(quando existir) e as informações financeiras.
As abas “Ativo” e “Desativados”, cada morador listado possuí um botão “ver”,
que quando clicado, no caso de ser um responsável pelo imóvel aparece o
panorama completo (FIGURA 66) e se for um dependente ou um morador desligado,
exibe apenas as informações dessa pessoa (FIGURA 114). O sistema ainda
apresenta um botão “nova senha” para moradores responsáveis ativos, esse quando
clicado apresenta uma mensagem de confirmação e caso prosseguido o processo,
irá exibir uma tela com os dados do morador e a nova senha gerada (FIGURA 115).

FIGURA 115 - DADOS MORADOR

FIGURA 116 - NOVA SENHA

FONTE: Os Autores (2022)

FONTE: Os Autores (2022)

Criado para atender as demandas de atendimentos relacionadas à reserva
de salão de festas, no perfil do síndico a primeira tela apresentada (FIGURA 116) ao
clicar no menu “Salão de Festa” é semelhante a exibida para moradores, porém
além do calendário com as datas reservadas o sistema apresenta um botão com a
funcionalidade “Agendar”, uma lista com as reservar registradas e a lista de
solicitações. As solicitações de atendimento são atendidas da mesma forma que as
exibidas nas FIGURAS 109 e 110.
Na lista de reservas, além das informações do id, morador, apartamento,
funcionário e data, a plataforma apresenta dois botões, um para remover a reserva
(caso ela ainda não tenha ocorrido) e um para edição. Os botões editar e agendar
exibe um formulário (FIGURA 117) para que seja preenchida a data da reserva e o
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morador solicitante, quando clicado via botão editar essas informações já vem
preenchidas e aptas para alteração.
FIGURA 117 - RESERVA DE SALÃO

FIGURA 118 - FORMULÁRIO RESERVA

FONTE: Os Autores (2022)

FONTE: Os Autores (2022)

E a última funcionalidade a ser descrita referente ao perfil de síndico é a de
relatórios.
A Seção de relatórios é apresentada por uma tela onda é exibida uma lista
dos relatórios (FIGURA 118) disponíveis para emissão. Ao clicar no nome do
relatório desejado, o sistema irá exibir uma nova tela para que seja preenchido o
período (FIGURA 119) no qual se deseja fazer a consulta; ao preencher as datas
requeridas, basta clicar no botão emitir e aguardar a exibição do relatório (FIGURA
120) caso haja registros com as informações desejadas.

FIGURA 119 - RELATÓRIOS

FONTE: Os Autores (2022)
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FIGURA 120 - FORMULÁRIO RELATÓRIO

FIGURA 121 - VISUALIZAR RELATÓRIO

FONTE: Os Autores (2022)

FONTE: Os Autores (2022)

Na sequência serão apresentadas as funcionalidades presentes na interface
do sistema referentes ao perfil de porteiros. O login do porteiro é realizado da
mesma forma e no mesmo local em que é realizado o de síndico, apresentado na
FIGURA 62.
A tela inicial apresentada na FIGURA 121 mostra uma visão do home, o
porteiro tem menos funcionalidades que as demais categorias (morador e síndico),
além do que, grande parte delas são as mesmas que o síndico possui.

FIGURA 122 - HOME PORTEIRO

FONTE: Os Autores (2022)

Os funcionários categorizados com a função de porteiro possuem apenas 4
funcionalidades presentes no sistema, são elas: Mensagens, Moradores, Veículos e
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Visita Hoje. Em relação à parte de Mensagens, a funcionalidade é a mesma
apresentada anteriormente nas FIGURAS 42, 43, 44 e 45
Uma funcionalidade presente na visão do porteiro é chamada Moradores,
nela os funcionários podem verificar todos os apartamentos que tem moradores
cadastrados (FIGURA 122), e clicando no número do apartamento é possível
visualizar os moradores que estão nele cadastrados e a lista dos veículos (FIGURA
123). Há também a possibilidade de visualizar todos os moradores ativos que estão
cadastrados (FIGURA 124), além dos inativos (FIGURA 125), podendo também
obter mais informações sobre determinado morador ao acessar a lupa ao lado do
CPF do respectivo morador (FIGURA 126).

FIGURA 123 - APARTAMENTOS COM MORADORES

FONTE: Os Autores (2022)

FIGURA 124 - MORADORES POR APTO

FIGURA 125 - MORADORES ATIVOS

FONTE: Os Autores (2022)

FONTE: Os Autores (2022)
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FIGURA 126 - MORADORES DESATIVADOS

FIGURA 127 - DADOS MORADOR

FONTE: Os Autores (2022)

FONTE: Os Autores (2022)

Outra funcionalidade presente para o porteiro é visualizar os veículos
cadastrado.
Essa Seção do sistema possibilita a consulta e o controle de qual veículo
entra ou sai do condomínio, o porteiro não pode editar os dados, apenas consultar
informações dos veículos que os moradores cadastraram anteriormente (FIGURA
127).

FIGURA 128 - VEÍCULOS CADASTRADOS

FONTE: Os Autores (2022)

A principal funcionalidade criada para o perfil de porteiro está presente no
menu inicial com o nome de “Visita Hoje”, ela tem como propósito realizar o controle
de acesso dos visitantes as dependências do condomínio. A tela é composta por
duas listas (FIGURA 128), visitas em andamento, que apresenta os visitantes que já
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estão dentro do condomínio e visitas agendadas, que são os visitantes previstos
para aquele dia.
As duas listas apresentam um botão “Ver” para os visitantes, que ao ser
clicado apresenta uma tela (FIGURA 129) com os dados das informações pessoais,
foto e as últimas visitas em que foi cadastrado, além de um botão para registrar a
entrada ou saída de acordo com a lista em que o visitante está inserido.

FIGURA 129 - LISTA DE VISITAS

FIGURA 130 - VER VISITANTE

FONTE: Os Autores (2022)

FONTE: Os Autores (2022)

As listas de visitas apresentadas na FIGURA 127 possuem botões para
registrar as entradas e saídas, assim como os descritos na FIGURA 129, a
funcionalidade deles é muito simples, apenas solicitam uma confirmação e efetua o
registro, exceto para visitantes que não possuem fotos, nesses casos o sistema
apresentará uma mensagem para o porteiro (FIGURA 130), onde ele será
direcionado para uma nova tela (FIGURA 131) para realizar a captura da imagem
através da webcam do computador. O sistema não registrará a entra de visitantes
que não possuírem fotos, essas deveram ser inseridas pelos condôminos ao realizar
o cadastro (FIGURA 28) ou retirada pelos porteiros no momento da primeira visita
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FIGURA 131 - MENSAGEM CAPTURA FOTO

FIGURA 132 - CAPTURAR FOTO

FONTE: Os Autores (2022)

FONTE: Os Autores (2022)
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Uma aplicação para automatizar rotinas, gerar evidências, contribuir para
segurança e facilitar processos cotidianos. Essa era a premissa para o
desenvolvimento desse trabalho de conclusão de

curso. O Sistema De

Gerenciamento Residencial cumpre a idéia predefinida do projeto, através de uma
plataforma web, com recursos de integração entre moradores e funcionários,
propiciando agilidade e simplicidade as atividades rotineiras de locais de moradia e
convívio comum.
O processo de desenvolvimento da aplicação apresentou diversos
obstáculos no decorrer da execução das atividades. Desde tempo hábil até a
utilização de ferramentas, e com maior evidência a implementação das
funcionalidades com os frameworks escolhidos, atrelado a inexperiência dos
desenvolvedores.
O cenário pandêmico promovido pela covid-19 no período de concepção do
projeto também dificultou a realização das tarefas, principalmente no que diz
respeito ao conhecimento de negócio, uma vez que a aproximação entre as pessoas
ocorria de forma limitada, à busca por informações foi concentrada na internet e em
redes sociais.
A utilização e adaptação das metodologias ágeis foram de suma importância
para organização e execução das tarefas propostas no projeto, visto que o
desenvolvimento da aplicação e a escrita da documentação deveriam ocorrer de
forma paralela no intervalo de tempo existente, o Scrum disponibilizou os recursos
necessários para realização dessas duas etapas do processo de forma coerente.
Equilibrar as atividades diárias, trabalho, responsabilidades acadêmicas,
somados as dificuldades descritas anteriormente, foi o desafio mais complicado de
toda a trajetória de realização desse trabalho acadêmico, mas o foco e
comprometimento dos integrantes da equipe foram essenciais para a obtenção de
resultados satisfatórios e consequentemente a conclusão do projeto proposto.
Os resultados obtidos, mesmo com a ausência da implementação e do
feedback de um usuário final, foram mais que satisfatórios, uma vez que foram
desenvolvidas funcionalidades que estavam além do escopo inicial e a construção
da documentação ocorreu conforme o planejado.
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5.1 RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS
Mesmo com a conclusão das atividades e construção dos recursos
propostos no escopo inicial desse projeto, durante o desenvolvimento foram
constatados algumas funcionalidades e itens que poderiam enriquecer e
complementar a aplicação apresentada, sendo alguns deles:
5.1.1 Registro de entrada e saída para moradores e uso de QR Code
Visto que a estrutura de banco de dados e a aplicação dispõem do registro
de entradas e saída de visitantes, o mesmo mecanismo poderia ser implementado
para moradores e conjuntamente a efetivação dos registros de entradas através da
utilização de QR Code, disponível no Showcase da biblioteca PrimeFaces utilizada.
5.1.2 Integração com APIs externas
A integração com plataformas externas, principalmente de redes sociais é
um recurso bastante utilizado e seria de grande proveito utilizá-los em conjunto com
a aplicação para facilitar o sistema de cadastro e notificação de usuários.
5.1.3 Respostas e interação com comentários
Em áreas do sistema como assembléias e atendimentos, a implementação
de um mecanismo de resposta e interações como curtir enriqueceria a experiência e
a comunicação entre usuários.
5.1.4 Configurações de Segurança
Buscando atender as boas práticas e as definições de segurança de
informação, se faz necessário a Implementação de recursos de criptografia de
senhas atuais e consequentemente mais seguros, a utilização de certificados digitais
e implementação de protocolo HTTPS e também a criptografia de imagens,
principalmente a de pessoas.
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5.1.5 Aplicação Mobile
O desenvolvimento de aplicações mobile seria um item crucial para o
complemento do projeto apresentado, visto que abrangeria uma gama maior de
usuários e a integração entre os membros envolvidos.
5.1.6 Usuário Administrador
O sistema é limitado aos usuários de tipo morador, síndico e porteiro. A
criação do tipo de usuário Administrador possibilitaria a criação de um novo módulo
para gerenciamento de dados comuns, como por exemplo o valor de multas e taxas,
personalização de boletos, além de outros recursos definidos nas regras de negócio
da aplicação. O perfil de administrador viabilizaria uma maior autonomia aos
responsáveis pela aquisição do sistema.
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APÊNDICE A – DIAGRAMA DE CASO DE USO
O usuário do sistema poderá utilizar a plataforma através de três tipos de
perfis: Morador, Síndico e Porteiro. Pela página de login referente a cada perfil,
Morador ou Funcionário o utilizador preenche os dados e inicia a utilização do
sistema.
As funcionalidades comuns aos três perfis são: Visualização do mural de
noticias, manter pessoais e realizar troca de mensagens. Aos perfis de morador e
síndico: consultar balanço. E aos perfis de funcionários: Consultar dados de
moradores.
Os recursos disponíveis apenas para os síndicos são: Gerenciamento de
vagas de estacionamento, registrar notificações e multas, manter funcionários,
gerenciar assembléias, efetuar atendimentos, ajustar acesso de moradores, aprovar
novos moradores, emitir relatórios, gerenciar o salão de festas, manter noticias e
manipular registros financeiros.
As atividades realizadas pelo porteiro no sistema são: Efetuar os registros de
entradas e saídas de visitantes, consultar dados de veículos de moradores e
registrar fotos de visitantes.
E os recursos para moradores são: Emissão de boletos de taxas de
condomínio, interação e consulta a assembléias, emissão de notificações, consulta a
vagas de estacionamento, manter visitantes, registrar veículos, agendar visitas,
solicitar atendimentos, emitir parecer de assembléia quando esse for presidente,
gerenciar dependentes e acompanhar reservas de salão de festas.
O sistema ainda disponibiliza de processos de recuperação de senha e
reativação de perfis. Um usuário pode ter mais de um perfil no sistema, restrito a
morador e funcionário desempenhando apenas uma função.
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FIGURA 133 - DIAGRAMA DE CASO DE USO

FONTE: Os Autores (2022)
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APÊNDICE B – ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO
UC001 – Login Morador
Descrição:
Este caso de uso é utilizado para o morador realizar o seu acesso ao sistema.
Data Views:
DV1 – Tela de login de morador.

FONTE: Os Autores (2022)

DV2 – Reativação de morador.

FONTE: Os Autores (2022)

Pré-condições:
Este caso de uso pode iniciar somente se:
1.

O usuário estiver conectado a internet.
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2.

O usuário estar previamente cadastrado e habilitado na plataforma.

Pós-condições:
Após o fim normal deste caso de uso o sistema deve:
1.

Redirecionar o morador para a página inicial da plataforma.

Ator Primário:
Morador
Fluxo de Eventos Principal:
1.

O sistema apresenta a tela com os campos email e senha vazios

(DV1).
2.

O morador preenche as informações solicitadas. (E1) (E2)

3.

O morador aperta o botão Login.

4.

O sistema autentica os dados do morador e libera o acesso. (E3)

5.

O morador e redirecionado para a tela inicial (ver notícias) do sistema.

(A1)
6.

O caso de uso é finalizado.

Fluxos Alternativos:
A1: Morador reativado.
1.

O morador é redirecionado para a tela de alteração de senha e

habilitação de acesso (DV2).
2.

O morador preenche os campos senha atual, nova senha e confirmar

nova senha. (E4) (E5)
3.

O morador aciona o botão salvar. (A2)

4.

O sistema apresenta a mensagem de confirmação de ativação e um

link para a página inicial.
A2: Morador aciona botão “sair”.
1.

O sistema apresenta uma mensagem de confirmação de saída.

2.

O morador aperta o botão “Sim”.

3.

O sistema efetua o logoff do morador e redireciona-o para pagina de

login sem ativar o acesso do mesmo.
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Fluxos de Exceção:
E1: Email e/ou senha inválido.
1.

O sistema autentica os dados do morador. (R1)

2.

O sistema retorna a mensagem “Email ou senha inválida”.

3.

O caso de uso é reiniciado.

E2: O morador não preenche os dados necessários.
1.

O sistema verifica que os campos necessários não foram preenchidos.

2.

O sistema exibe as mensagens “Digite seu email” e “Digite sua senha”.

E3: O morador não foi habilitado no sistema.
1.

O sistema autentica os dados do morador.

2.

O sistema exibe a mensagem “Morador não autorizado!”. (R2)

E4: O usuário não preenche os dados necessários.
1.

O sistema verifica que os campos necessários não foram preenchidos.

2.

O sistema destaca os campos necessários.

E5: O usuário insere senha atual errada.
1. O sistema verifica a senha atual e a inserida.
2.

O sistema apresente a mensagem de senha inválida.

Regras de Negócio:
R1: O email deve ser válido, único e estar previamente cadastrado no sistema.
R2: O usuário deverá ser habilitado por um síndico após realizar o seu cadastro na
plataforma.
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UC002 – Auto Cadastro Morador
Descrição:
Este caso de uso serve para novos moradores se cadastrarem no sistema.
Data Views:
DV3 – Tela de cadastro de morador.

FONTE: Os Autores (2021)

DV4 – Tela de confirmação pessoa já cadastrada.

FONTE: Os Autores (2022)

Pré-condições:
Este caso de uso pode iniciar somente se:
1.

O usuário estiver conectado a internet.

2.

Existirem apartamentos cadastrados e disponíveis na plataforma.
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Pós-condições:
Após o fim normal deste caso de uso o sistema deve:
1.

Salvar os dados do morador.

2.

Exibir a mensagem de confirmação e um link para a tela de login de

moradores.
Ator Primário:
Morador
Fluxo de Eventos Principal:
1.

O sistema carrega os dados de Bloco e Apartamento.

2.

O sistema apresenta a tela. (DV3)

3.

O usuário insere o CPF. (A1)

4.

O sistema efetua a validação do CPF. (A2)(E1)(E2)

5.

O usuário preenche os campos necessários.

6.

O usuário clica no botão Salvar.

7.

O sistema solicita confirmação.

8.

O usuário seleciona a opção Sim. (A3)

9.

O sistema faz a validação dos dados preenchidos. (E3)

10.

O sistema grava os dados fornecidos pelo usuário no banco de dados.

11.

O caso de uso é finalizado.

Fluxos Alternativos:
A1: Botão Início pressionado.
1.

Encerra o caso de uso.

A2: CPF cadastrado para visitante e/ou funcionário.
1.

O sistema apresenta uma mensagem informando que o CPF já está

cadastrado e se o usuário deseja prosseguir. (DV4)
2.

O usuário seleciona a opção Sim.

3.

O sistema carrega as informações do banco de dados.

4.

O sistema mostra a tela com os campos preenchidos.

5.

O usuário valida, altera ou exclui os dados. (A1)

6.

O usuário seleciona a opção Salvar.
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7.

O sistema grava os dados fornecidos pelo usuário no banco de dados.

8.

O caso de uso é finalizado.

A3: Botão “Não” pressionado.
1.

O caso de uso é finalizado.

Fluxos de Exceção:
E1: CPF inválido.
1.

O sistema consiste o CPF. (R1)

2.

O sistema retorna a mensagem “CPF Inválido”.

3.

O caso de uso é reiniciado.

E2: CPF já cadastrado para morador.
1.

O sistema consiste o CPF. (R1)

2.

O sistema retorna a mensagem “CPF já cadastrado para morador”.

E3: O usuário não preenche os dados necessários.
1.

O sistema verifica que os campos necessários não foram preenchidos.

2.

O sistema destaca os campos necessários.

Regras de Negócio:
R1: Utilizar a rotina padrão de consistência de DV do CPF.
R2: O número do CPF do morador dever ser único no sistema.
R3: O morador deve ser maior de idade.
R4: Utilizar rotina padrão para consistência do e-mail.
R5: O endereço de e-mail deve ser único no sistema.
R6: A foto do morador é obrigatória.
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UC003 – Recuperar Senha
Descrição:
Este caso de uso serve para o morador recuperar sua senha quando essa for
esquecida.
Data View:
DV5– Tela de recuperação de senha.

FONTE: Os Autores (2022)

Pré-condições:
Este caso de uso pode iniciar somente se:
1.

O usuário estiver conectado a internet.

2.

O usuário estar previamente cadastrado e habilitado na plataforma.

Pós-condições:
Após o fim normal desse caso de uso o sistema deve:
1.

Alterar o acesso de morador para a condição “Reativado”.

2.

Enviar uma mensagem para o endereço de email do morador com uma

nova senha e o link para reativação.
Ator Primário:
Morador
Fluxo de Eventos Principal:
1.

O sistema apresenta a tela de recuperação de senha. (DV5)

2.

O morador insere o número de CPF e o email. (E1) (E2) (E3)

121

3.

O morador aciona o botão recuperar. (A1)

4.

O sistema apresenta a mensagem de confirmação e o morador

seleciona o botão “Sim”.
5.

O sistema localiza as informações do morador no banco de dados. (E4)

6.

O sistema exibe uma mensagem de confirmação e um link para a tela

de login.
7.

O sistema envia uma nova senha no e-mail cadastrado para o morador.

8.

O sistema clica no link de redirecionamento para login.

9.

O caso de uso é finalizado.

Fluxos Alternativos:
A1: Botão cancelar pressionado.
1.

O sistema apresenta uma mensagem de confirmação do cancelamento

do processo.
2.

O morador confirma a ação e é redirecionado para a página inicial do

sistema.
3.

O caso de uso é finalizado.

Fluxos de Exceção:
E1: CPF inválido.
1.

O sistema consiste o CPF. (R1)

2.

O sistema retorna a mensagem “CPF Inválido”.

E2: O usuário não preenche os dados necessários.
1.

O sistema verifica que os campos necessários não foram preenchidos.

2.

O sistema destaca os campos necessários.

E3: E-mail inválido.
1.

O sistema consiste no campo e-mail. (R2)

2.

O sistema retorna a mensagem “Informe um e-mail válido”.

E4: Morador não localizado.
1. O sistema busca informações do morador baseados no e-mail e CPF
informado.
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2.

O sistema encontra as informações e emite a mensagem “Morador não

localizado”.
Regras de Negócio:
R1: Utilizar a rotina padrão de consistência de DV do CPF.
R2: Utilizar a rotina padrão de validação de e-mail.
UC004 – Ver Notícia
Descrição:
Este caso de uso serve para todos os usuários visualizem as notícias cadastradas
pelos síndicos.
Data View:
DV6– Tela de visualização de notícia.

FONTE: Os Autores (2022)

Pré-condições:
Este caso de uso pode iniciar somente se:
1.

O usuário estiver conectado a internet.

2.

O usuário possuir cadastro habilitado e estar logado na plataforma.
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Pós-condições:
Após o fim normal desse caso de uso o sistema deve:
1.

Exibir a lista de notícias com suas respectivas imagens para o usuário.

Ator Primário:
Usuário (Morador, Síndico e Porteiro)
Fluxo de Eventos Principal:
1.

O sistema apresenta a tela com as notícias cadastradas para o usuário.

(DV5)
Fluxos Alternativos:
Não se aplica.
Fluxos de Exceção:
Não se aplica.
Regras de Negócio:
Não se aplica.
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UC005 – Visualizar Assembléia
Descrição:
Este caso de uso serve para o morador visualizar e interagir com uma assembléia
em andamento.
Data Views:
DV7 – Lista de assembléias.

FONTE: Os Autores (2022)

DV8– Tela de visualização de assembléia.

FONTE: Os Autores (2022)

Pré-condições:
Este caso de uso pode iniciar somente se:
1.

O usuário estiver conectado à internet.

2.

O usuário possuir cadastro habilitado e estar logado na plataforma.
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3.

Existir uma assembléia cadastrada no sistema.

Pós-condições:
Após o fim normal desse caso de uso o sistema deve:
1.

Apresentar uma tela com os dados e questões da assembléia.

2.

Disponibilizar a interação do morador com as questões tratadas na

assembléia.
Ator Primário:
Morador
Fluxo de Eventos Principal:
1.

O sistema apresenta uma lista de assembléias disponíveis. (DV7)

2.

O morador clica na opção “Ver” de uma assembléia listada.

3.

O sistema apresenta a tela da assembléia e os seus detalhes. (DV8)

4.

O morador aciona o botão voltar.

5.

O sistema apresenta uma mensagem de confirmação.

6.

O usuário aciona o botão “Sim’ e é redirecionado a lista de assembléias

novamente. (DV7)
7.

O caso de uso é finalizado.

Fluxos Alternativos:
Não se aplica.
Fluxos de Exceção:
Não se aplica.
Regras de Negócio:
Não se aplica.
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UC006 – Ver Questão Assembléia
Descrição:
Este caso de uso serve para os moradores visualizar as questões disponíveis em
uma assembleia e inserir comentários.
Data View:
DV9 – Tela de visualização de questão.

FONTE: Os Autores (2022)

Pré-condições:
Este caso de uso pode iniciar somente se:
1.

O usuário possuir cadastro habilitado e estar logado na plataforma.

2.

Existir uma assembléia cadastrada no sistema.

3.

Existir uma questão cadastrada na assembléia acessada.

4.

Morador selecionar uma questão disponível. (UC005).

Pós-condições:
Após o fim normal desse caso de uso o sistema deve:
1.

Apresentar uma tela com os dados da questão da assembléia.

2.

Registrar os comentários do morador.

Ator Primário:
Morador.
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Fluxo de Eventos Principal:
1.

O sistema exibe os detalhes da questão e os comentários inseridos.

(A1)
2.

O morador insere o comentário desejado. (E1)

3.

O morador aciona o botão de fechar a janela da questão.

4.

O caso de uso é finalizado.

Fluxos Alternativos:
A1: Botão apagar comentário pressionado.
1.

O sistema apresenta uma mensagem de confirmação para apagar o

comentário. (E2)
2.

O morador confirma a ação e o comentário é removido.

Fluxos de Exceção:
E1: Campo de comentário vazio.
1.

O sistema efetua a validação do comentário inserido.

2.

O sistema retorna a mensagem “Comentário Inválido”.

E2: Assembléia Encerrada.
1.

O sistema inativa os botões de remoção de comentários. (R2)

Regras de Negócio:
R1: Utilizar a rotina padrão de validação de novo comentário.
R2: Não é possível remover comentários após o encerramento da assembléia, para
manter o histórico e a integridade das decisões tomadas.
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UC007 – Votar Questão Assembléia
Descrição:
Este caso de uso serve para os moradores votarem as opções disponíveis em
questões de assembléia.
Data View:
DV10– Tela de visualização de opções de questão.

FONTE: Os Autores (2022)

Pré-condições:
Este caso de uso pode iniciar somente se:
1.

O usuário possuir cadastro habilitado, acesso total e estar logado na

plataforma.
2.

Existir uma assembléia cadastrada e aberta no sistema.

3.

Existir uma questão cadastrada na assembléia acessada.

4.

Morador acessar questão cadastrada com opções para escolha.

Pós-condições:
Após o fim normal desse caso de uso o sistema deve:
1.

Apresentar uma tela com os dados da questão e as opções

disponíveis.
2.

Registrar o voto do morador.
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Ator Primário:
Morador
Fluxo de Eventos Principal:
1.

O sistema exibe os detalhes da questão e as opções disponíveis.

2.

O morador aciona o botão da opção escolhida. (E1)(E2) (A1)

3.

O sistema apresenta uma mensagem de confirmação.

4.

O morador seleciona a opção “Sim”.

5.

O sistema valida e registra o voto do morador.

6.

O tela é atualizada com o novo voto computado.

7.

O morador aciona o botão de fechar a janela da questão.

8.

O caso de uso é finalizado.

Fluxos Alternativos
A1: Voto efetuado anteriormente.
1.

O botão da opção votada anteriormente fica indisponível.

2.

O morador pode alterar o voto.

Fluxos de Exceção:
E1: Morador com acesso limitado.
1.

O morador aciona o botão de voto desejado.

2.

O sistema realiza a validação do voto e retorna a mensagem de

“Morador com acesso ilimitado, impossibilitado de votar”.
E2: Assembléia Encerrada.
1.

Os botões de votos ficam indisponíveis.

2.

O sistema não registra novos votos.

Regras de Negócio:
R1: O morador só poderá escolher uma única opção para voto.
R2: O morador poderá alterar sua opção de voto enquanto a assembléia estivar em
andamento.
R3: Moradores com acesso limitado não poderão exercer votos em questões de
assembléias.
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R4: Uma opção uma vez escolhida poder ser alterada, mas nunca cancelada.
UC008 – Inserir Parecer Assembléia
Descrição
Este caso de uso serve para o morador nomeado como presidente de uma
assembléia inserir o parecer de encerramento.
Data Views:
DV11 – Formulário de inserção de parecer.

FONTE: Os Autores (2022)

DV12 – Mensagem de encerramento de assembléia.

FONTE: Os Autores (2022)

Pré-condições:
Este caso de uso pode iniciar somente se:
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1.

O morador possuir cadastro habilitado e estar logado na plataforma.

2.

Existir uma assembléia cadastrada e em encerramento no sistema.

3.

O morador ser o presidente nomeado da assembléia em questão.

Pós-condições:
Após o fim normal desse caso de uso o sistema deve:
1.

Registrar o parecer do presidente da assembléia.

2.

Encaminhar a assembléia para finalização do síndico responsável.

Ator Primário:
Morador.
Fluxo de Eventos Principal:
1.

O sistema apresente a mensagem de encerramento ao morador

nomeado presidente. (DV12)
2.

O morador acessa o link disponibilizado na mensagem.

3.

O morador seleciona a assembléia em questão.

4.

O morador aciona o botão “Parecer”.

5.

O sistema exibe o formulário para registro do parecer. (DV11)

6.

O morador preenche o campo parecer do formulário e clica no botão

“Salvar”. (A1)(E1)
7.

O sistema apresente uma mensagem de confirmação.

8.

O morador aperta o botão “Sim”.

9.

O sistema finaliza a tela do formulário do parecer e exibe uma

mensagem de conclusão.
10.

O morador aciona o botão “Voltar”.

11.

O caso de uso é encerrado.

Fluxos Alternativos:
A1: Morador aciona o botão cancelar.
1.

O

sistema

apresenta

uma

cancelamento.
2.

O formulário de parecer é fechado.

mensagem

de

confirmação

do
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Fluxos de Exceção:
E1: Campo parecer vazio.
1.

O morador aciona o botão salvar do formulário do perecer.

2.

O sistema realiza a validação do parecer e retorna a mensagem de

“Preencha o campo parecer!”
Regras de Negócio:
R1:A inserção do parecer da assembléia deve ser realizada após o período
estipulado da assembléia e após o início do encerramento efetuado pelo síndico
responsável.
R2: O parecer só poderá ser submetido uma única vez e sem a possibilidade de
alteração ou complemento posterior.
R3: Apenas o morador nomeado presidente de uma assembléia poderá inserir o
parecer final.
R4: O presidente da assembléia não poderá ser a mesma pessoa responsável pela
criação do evento.
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UC009 – Visualizar Balanço
Descrição:
Este caso de uso serve para moradores e síndicos consultarem o balanço financeiro
total, anual e mensal do condomínio.
Data Views:
DV13 – Balanço Geral.

FONTE: Os Autores (2022)

DV14 – Balanço Anual.

DV15 – Balanço Mensal.

FONTE: Os Autores (2022)

FONTE: Os Autores (2022)

Pré-condições:
Este caso de uso pode iniciar somente se:
1.

O usuário possuir cadastro habilitado e estar logado na plataforma.
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Pós-condições:
Após o fim normal desse caso de uso o sistema deve:
1.

Exibir os dados de balanço financeiro e seus respectivos filtros.

Ator Primário
Morador ou Síndico
Fluxo de Eventos Principal:
1.

O sistema apresenta a tela com o balanço total financeiro do

condomínio com a visão total, anual e por categorias. (DV13) (A1) (A2)
Fluxos Alternativos:
A1: Visão Anual.
1.

O sistema apresenta a tela com informações de balanço financeiro

anual com visão total, mensal e por categorias. (DV14)
A1: Visão Mensal.
2.

O sistema apresenta a tela com informações de balanço financeiro

mensal com visão total, previsto e por categoria. (DV15)
Fluxos de Exceção:
Não se aplica.
Regras de Negócio:
Não se aplica.
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UC010 – Emitir Taxa de Condomínio
Descrição:
Este caso de uso serve para o morador consultar suas taxas de condomínio e emitir
o boleto quando estiver disponível.
Data Views:
DV16 – Lista taxa de condomínio.

FONTE: Os Autores (2022)

DV17 – Emitir boleto de taxa de condomínio.

FONTE: Os Autores (2022)
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Pré-condições:
Este caso de uso pode iniciar somente se:
1.

O usuário possuir cadastro habilitado e estar logado na plataforma.

2.

O sistema disponibilizar o filtro dos anos de referência.

Pós-condições:
Após o fim normal desse caso de uso o sistema deve:
1.

Exibir a lista das taxas de condomínio de morador e seus filtros.

2.

Emitir os boletos de taxas de condomínio disponíveis para moradores.

Ator Primário
Morador.
Fluxo de Eventos Principal:
1.

O sistema apresenta uma lista de taxas de condomínio referente.

(DV16)
2.

O morador clica no botão emitir. (E1) (E2)

3.

O sistema gera o boleto e apresenta na tela para o morador. (DV17)

4.

O morador fecha a janela do boleto emitido.

5.

O caso de uso é encerrado.

Fluxos Alternativos:
Não se aplica.
Fluxos de Exceção:
E1: Mês em que o morador não esteve presente.
1.

O sistema não disponibiliza o botão para emissão do boleto.

E2: Boleto com registro de pagamento.
1.

O sistema não disponibiliza o botão para emissão de boletos que já

possuem registro de pagamento realizado pelo síndico.
Regras de Negócio:
R1: O sistema gera dinamicamente uma lista de boletos de taxa para um ano todo.
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R2: Os meses em que o morador não esteve registrado no condomínio não
apresentarão dados de taxa nem possibilidade de emissão.
R3: O sistema irá disponibilizar os boletos mensais todo dia primeiro e com
vencimento para o dia dez.
R4: Em meses fracionados como os de entrada ou saída do morador do condomínio
o sistema irá disponibilizar o boleto com data de vencimento para dez dias a partir
da data de registro.
R5: Boletos emitidos após o dia 10 irão contabilizar o valor de multa equivalente
R$0.082por dia (1% ao mês) e terão um dia de prazo para o vencimento.
R6: A emissão do boleto implica na criação de um novo registro financeiro a ser
computado pelo síndico assim que o pagamento for detectado.
UC011 – Emitir Notificação
Descrição:
Este caso de uso serve para o morador consultar e imprimir suas notificações e
também imprimir o boleto de pagamento quando essa for do tipo multa.
Data Views:
DV18 – Lista notificações de morador.

FONTE: Os Autores (2022)
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DV20 – Emitir boleto notificação.

FONTE: Os Autores (2022)

DV21 – Imprimir notificação.

DV19 – Visualizar notificação.

FONTE: Os Autores (2022)

FONTE: Os Autores (2022

Pré-condições:
Este caso de uso pode iniciar somente se:
1.

O usuário possuir cadastro habilitado e estar logado na plataforma.

2.

O sistema disponibilizar a lista de notificações do morador.

Pós-condições:
Após o fim normal desse caso de uso o sistema deve:
1.

Exibir a lista de notificações do morador.

2.

Exibir os detalhes da notificação do morador.

3.

Imprimir a notificação do morador.

4.

Emitir o boleto das notificações do tipo multa do morador.
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Ator Primário:
Morador
Fluxo de Eventos Principal:
1.

O sistema apresenta uma lista das notificações do morador. (DV18)

2.

O morador clica no botão “ver” da notificação desejada.

3.

O sistema exibe a notificação com detalhes.(DV19)

4.

O morador fecha a janela da notificação. (A1) (A2)

5.

O caso de uso é encerrado.

Fluxos Alternativos:
A1: Imprimir notificação.
1.

O morador aciona o botão “Imprimir” da tela de visualização de

notificação. (DV19)
2.

O sistema apresenta uma tela para visualizar e realizar a impressão da

notificação selecionada. (DV21)
A2: Emitir boleto de notificação.
1.

O morador aciona o botão “Emitir Boleto” da tela de visualização de

notificação. (DV19) (E1)
2.

O sistema apresenta uma tela com o boleto referente para visualização

e realizar a impressão. (DV20)
Fluxos de Exceção:
E1: Efetuado registro financeiro de boleto de notificação.
1.

O sistema não disponibiliza o botão para emissão do boleto.

Regras de Negócio:
R1:As datas de vencimento dos boletos emitidos terão prazo de três dias a partir da
emissão e não possuirão taxa de juros em caso de atraso ou não pagamento.
R2: Boletos com prazo vencido deverão ser emitidos novamente sem custos
adicionais.
R3: A emissão do boleto implica na criação de um novo registro financeiro a ser
computado pelo síndico assim que o pagamento for detectado.
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UC012 – Manter Dependente
Descrição:
Este caso de uso serve para cadastrar, alterar ou desvincular dependentes.
Data Views:
DV22– Lista de dependentes.

FONTE: Os Autores (2022)

DV23– Tela de cadastro de dependentes.

FONTE: Os Autores (2022)
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Pré-condições:
Este caso de uso pode iniciar somente se:
1.

O morador possuir cadastro habilitado e estar logado na plataforma.

Pós-condições:
Após o fim normal desse caso de uso o sistema deve:
1.

Salvar os dados do dependente.

2.

Apresentar o novo dependente na tela.

Ator Primário:
Morador
Fluxo de Eventos Principal:
1.

O sistema carrega os dependentes cadastrados no banco de dados.

2.

O sistema apresenta a tela. (DV22)

3.

O morador clica em Novo Dependente. (A1)(A2)

4.

O sistema preenche os campos Bloco e Apartamento.

5.

O sistema exibe a tela. (DV23)

6.

O morador preenche os dados necessários.

7.

O morador clica no botão Salvar. (A4)

8.

O sistema solicita confirmação.

9.

O morador seleciona a opção Sim. (A3)

10.

O sistema faz a validação dos dados preenchidos. (E1)(E2)

11.

O sistema grava os dados fornecidos pelo usuário no banco de dados.

12.

O caso de uso é finalizado.

Fluxos Alternativos:
A1: Botão Alterar pressionado.
1.

O sistema carrega os dados do dependente selecionado.

2.

O sistema apresenta a tela com os dados preenchidos. (DV23)

3.

O morador altera os dados do dependente.

4.

O morador seleciona a opção Salvar. (A4)(E2)

5.

O caso de uso é finalizado.
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A2: Botão Apagar pressionado.
1.

O sistema solicita que o usuário confirme a exclusão do dependente.

2.

O usuário seleciona a opção Sim. (A3)

3.

O sistema desvincula o dependente do apartamento do morador.

4.

O caso de uso é finalizado.

A3: O usuário seleciona a opção “Não”.
1.

O caso de uso é finalizado.

A4: O usuário seleciona a opção “Cancelar”.
1.

O caso de uso é finalizado.

Fluxos de Exceção:
E1: CPF inválido.
1.

O sistema consiste o CPF. (R1)

2.

O sistema retorna a mensagem “CPF Inválido”.

3.

O caso de uso é reiniciado.

E2: O usuário não preenche os dados necessários.
1.

O sistema verifica que os campos necessários não foram preenchidos.

2.

O sistema destaca os campos necessários.

Regras de Negócio:
R1: Utilizar a rotina padrão de consistência de DV do CPF.
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UC013 – Manter Mensagem
Descrição: Este caso de uso serve para enviar e visualizar mensagens entre
moradores e funcionários.
Data Views:
DV24 – Tela de Caixa de Entrada

DV25 – Tela de Nova Mensagem

FONTE: Os Autores (2022)

FONTE: Os Autores (2022)

DV26 – Tela Visualiza Mensagem

DV27 – Tela de Mensagens Excluídas

FONTE: Os Autores (2022)

FONTE: Os Autores (2022)

Pré-condições:
Este caso de uso pode iniciar somente se:
1.

O usuário possuir cadastro habilitado e estar logado na plataforma.

Pós-condições:
Após o fim normal deste caso de uso o sistema deve:
1.

Manter os dados da mensagem.
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Ator Primário:
Usuário – Morador e Funcionário
Fluxo Principal:
1.

O sistema carrega as mensagens armazenadas no banco de dados.

2.

O sistema apresenta a tela. (DV25)

3.

O usuário seleciona a opção Nova Mensagem. (A1)(A2)(A5)(A7)

4.

O sistema apresenta a tela. (DV26)

5.

O usuário seleciona os contatos que deseja enviar a mensagem.

6.

O usuário preenche os campos necessários.

7.

O usuário seleciona a opção Enviar. (A3)(E1)

8.

O sistema solicita a confirmação do envio da mensagem.

9.

O usuário seleciona a opção Sim. (A4)

10.

O sistema faz o envio da mensagem para os contatos selecionados e

salva no banco de dados.
11.

O caso de uso é encerrado.

Fluxos Alternativos:
A1: Botão Enviados pressionado.
1.

O sistema carrega as mensagens enviadas anteriormente.

2.

O usuário verifica as mensagens já enviadas. (A2)(A5)

3.

O caso de uso é encerrado.

A2: Botão Apagar pressionado.
1.

O sistema solicita que o usuário confirme a exclusão da mensagem.

2.

O usuário seleciona a opção Sim. (A4)

3.

O sistema remove a mensagem da caixa de entrada e adiciona na

opção Excluídos.
4.

O caso de uso é finalizado.

A3: Botão Cancelar pressionado.
1.

O caso de uso é encerrado.
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A4: Botão Não pressionado.
1.

O caso de uso é encerrado.

A5: Botão Ver pressionado.
1.

O sistema carrega os dados da mensagem selecionada.

2.

O sistema apresenta a tela com os dados já preenchidos. (DV26)

3.

O usuário fecha a tela. (A6)

4.

O caso de uso é encerrado.

A6: Botão Responder pressionado.
1.

O sistema carrega os dados da mensagem selecionada.

2.

O sistema apresenta a tela com os dados da mensagem anterior

preenchidos e com o(s) destinatário(s) já inserido(s). (DV26)
3.

O usuário preenche os campos necessários.

4.

O usuário seleciona a opção Enviar. (A3)(E1)

5.

O sistema solicita a confirmação do envio.

6.

O usuário seleciona a opção Sim. (A4)

7.

O sistema faz o envio da mensagem para os contatos selecionados e

salva no banco de dados.
8.

O caso de uso é encerrado.

A7: Botão Lixeira pressionado.
1.

O sistema apresenta as mensagens excluídas.

2.

O usuário seleciona a opção Recebidos.

3.

O sistema apresenta as mensagens recebidas que foram apagadas.

4.

O usuário verifica as mensagens.

5.

O caso de uso é encerrado.

A8: Botão Restaurar pressionado.
1.

O sistema solicita que o usuário confirme a restauração da mensagem.

2.

O usuário seleciona a opção Sim. (A4)

3.

O sistema remove a mensagem de excluídos e move para a caixa de

entrada ou para os enviados.
4.

O caso de uso é encerrado.
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Fluxos de Exceção:
E1: O usuário não preenche os dados necessários.
1.

O sistema verifica que os campos necessários não foram preenchidos.

O sistema destaca os campos necessários.
UC014 – Manter Atendimento
Descrição:
Este caso de uso serve para o morador cadastrar, visualizar, alterar e apagar
Atendimentos.
Data Views:
DV28 – Tela de Atendimentos

FONTE: Os Autores (2022)

DV29 – Tela Cad. Atendimentos

DV30 – Tela Visualiza Atendimento

FONTE: Os Autores (2022)

FONTE: Os Autores (2022)
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Pré-condições:
Este caso de uso pode iniciar somente se:
1.

O morador possuir cadastro habilitado e estar logado na plataforma

Pós-condições:
Após o fim normal desse caso de uso o sistema deve:
1.

Ter salvo os dados do novo atendimento.

2.

Apresentar o novo atendimento na tela.

Ator Primário:
Morador
Fluxo Principal:
1.

O sistema carrega os atendimentos cadastrados no banco de dados.

2.

O sistema apresenta a tela. (DV1)

3.

O morador clica em Novo Atendimento. (A1)(A2)(A5)

4.

O sistema carrega os dados do campo Atendimento.

5.

O sistema exibe a tela. (DV2)

6.

O morador preenche os dados necessários.

7.

O morador clica no botão Salvar. (A4)

8.

O sistema faz a validação dos dados preenchidos. (E1)

9.

O sistema grava os dados fornecidos pelo morador no banco de dados.

10.

O caso de uso é finalizado.

Fluxo Alternativo:
A1: Botão Alterar pressionado.
1.

O sistema carrega os dados do atendimento selecionado. (R1)

2.

O sistema apresenta a tela com os dados preenchidos. (DV2)

3.

O morador valida, altera ou exclui os dados.

4.

O morador seleciona a opção Salvar. (A4)(E1)

5.

O caso de uso é finalizado.
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A2: Botão Apagar pressionado.
1.

O sistema solicita que o morador confirme a exclusão do atendimento.

(R1)
2.

O morador seleciona a opção Sim. (A3)

3.

O sistema apaga o cadastro do atendimento do banco de dados.

4.

O caso de uso é finalizado.

A3: O morador seleciona a opção “Não”.
1.

O caso de uso é finalizado.

A4: O morador seleciona a opção “Cancelar”.
1.

O caso de uso é finalizado.

A5: O morador seleciona a opção Ver
1.

O sistema preenche os campos ID, Tipo, Abertura, Fechamento,

Status, Funcionário e Descrição.
2.

O sistema apresenta a tela. (DV3)

3.

O morador preenche o campo Comentário e seleciona a opção Enviar.

4.

O sistema salva a informação.

5.

O sistema carrega o comentário salvo.

6.

O sistema apresenta a tela. (DV3)

7.

O morador fecha a tela.

8.

O caso de uso é finalizado.

Fluxos de Exceção:
E1: O morador não preenche os dados necessários.
1.

O sistema verifica que os campos necessários não foram preenchidos.

2.

O sistema destaca os campos necessários.

Regras de Negócio:
R1: Os botões Editar e Apagar só serão exibidos se o atendimento não estiver
concluído.
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UC015 – Ver Reservas Salão

Descrição:
Este caso de uso serve para que o morador visualize as datas disponíveis para
solicitação de uso do salão de festas.
Data View:
DV31 – Tela de visualização de datas disponíveis.

FONTE: Os Autores (2022)

Pré-condições:
Este caso de uso pode iniciar somente se:
1.

O morador possuir cadastro habilitado e estar logado na plataforma.

2.

O sistema carregar as datas disponíveis e exibir para o morador.

Pós-condições:
Após o fim normal desse caso de uso o sistema deve:
1.

Exibir as datas disponíveis para solicitação de reserva do salão de

festas.
2.

Realizar solicitação de atendimento para reserva de salão de festas.

Ator Primário:
Morador
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Fluxo de Eventos Principal:
1.

O sistema apresenta a tela com as datas disponíveis para a reserva de

salão pelo morador. (DV31)
2.

O morador aciona o botão “Agendar”.

3.

O morador preenche o formulário de solicitação com o campo

atendimento como “salão de festas” e a data requisitada. (UC014)
4.

O morador clica no botão Salvar.

5.

O sistema segue o fluxo de atendimento do UC014.

6.

O caso de uso é finalizado.

Fluxos Alternativos:
Não se aplica.
Fluxos de Exceção:
Não se aplica.
Regras de Negócio:
R1: O morador realiza a consulta das datas disponíveis para a reserva do salão.
R2: O morador solicita via atendimento a reserva e aguarda um síndico efetuar o
atendimento e reservar a vaga solicitada.
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UC016 – Ver Vagas de Estacionamento
Descrição:
Este caso de uso serve para que o morador visualize as suas vagas de
estacionamento e as disponíveis para solicitação de uso.
Data View:
DV32– Tela de visualização de vagas disponíveis.

FONTE: Os Autores (2022)

Pré-condições:
Este caso de uso pode iniciar somente se:
1.

O morador possuir cadastro habilitado e estar logado na plataforma.

2.

O sistema carregar as vagas de garagem existentes e suas

disposições.
Pós-condições:
Após o fim normal desse caso de uso o sistema deve:
1.

Exibir as vagas de garagem utilizadas e disponíveis.

2.

Realizar solicitação de atendimento para utilização de vaga de

garagem.
Ator Primário:
Morador
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Fluxo de Eventos Principal:
1.

O sistema apresenta as vagas de garagem utilizadas e disponíveis no

estacionamento do condomínio. (DV32)
2.

O morador aciona o botão “Solicitar Vaga”.

3.

O morador preenche o formulário de solicitação com o campo

atendimento como “vaga de garagem” e a vaga requisitada. (UC014) (E1)
4.

O morador clica no botão Salvar.

5.

O sistema segue o fluxo de atendimento do UC014.

6.

O caso de uso é finalizado.

Fluxos Alternativos:
Não se aplica.
Fluxos de Exceção:
E1: Não existência de vagas disponíveis.
1.

O sistema não apresenta vagas disponíveis na caixa seleção.

2.

O sistema não permite a submissão da solicitação pela não existência

de vagas.
Regras de Negócio:
R1: O morador poderá solicitar e possuir mais de uma vaga reservada.
R2: A vaga é vinculada ao apartamento do morador solicitante.
R2:O atendimento da solicitação e a reserva da vaga ficam sob análise e decisão
dos síndicos do condomínio.

153

UC017 – Manter Veículo
Descrição:
Este caso de uso serve para cadastrar, alterar e apagar dados de veículos.
Data Views:
DV33 – Tela de Veículos

FONTE: Os Autores (2022)

DV34 – Tela de Cadastro de Veículos

FONTE: Os Autores (2022)

Pré-condições:
Este caso de uso pode iniciar somente se:
1.

O morador possuir cadastro habilitado e estar logado na plataforma.

2.

O sistema carregar os dados de veículo disponíveis e exibi-los para o

morador.
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Pós-condições:
Após o fim normal desse caso de uso o sistema deve:
1.

Armazenar os dados do novo veículo.

2.

Apresentar o novo veículo na tela.

Ator Primário:
Morador
Fluxo Principal:
1.

O sistema carrega os veículos cadastrados no banco de dados.

2.

O sistema apresenta a tela. (DV1)

3.

O morador clica em Novo Veículo. (A1)(A2)

4.

O sistema preenche o campo Tipo Placa.

5.

O sistema exibe a tela. (DV2)

6.

O morador preenche os dados necessários.

7.

O morador clica no botão Salvar. (A4)

8.

O sistema faz a validação dos dados preenchidos. (E1) (E2)

9.

O sistema grava os dados fornecidos pelo morador no banco de dados.

10.

O caso de uso é finalizado.

Fluxos Alternativos:
A1: Botão Alterar pressionado.
1.

O sistema carrega os dados do veículo selecionado.

2.

O sistema apresenta a tela com os dados preenchidos. (DV2)

3.

O morador valida, altera ou exclui os dados.

4.

O morador seleciona a opção Salvar. (A4)(E1)

5.

O caso de uso é finalizado.

A2: Botão Apagar pressionado.
1.

O sistema solicita que o morador confirme a exclusão do veículo.

2.

O morador seleciona a opção Sim. (A3)

3.

O sistema apaga o cadastro do veículo do banco de dados.

4.

O caso de uso é finalizado.
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A3: O morador seleciona a opção “Não”.
1.

O caso de uso é finalizado.

A4: O morador seleciona a opção “Cancelar”.
1.

O caso de uso é finalizado.

Fluxos de Exceção:
E1: O morador não preenche os dados necessários.
1.

O sistema verifica que os campos necessários não foram preenchidos.

O sistema destaca os campos necessários.
E1: O morador preenche uma placa já existente.
1.

O sistema verifica que a placa já foi cadastrada para outro veículo,

emite o aviso e não permite a continuidade do cadastro.
Regras de Negócio:
R1: O morador poderá registrar quantos veículos que possuir.
R2: A placa do veículo deverá ser única e não poderá ser cadastrado mais de uma
vez por moradores e apartamentos diferentes.
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UC018 – Manter Visitante
Descrição:
Este caso de uso serve para cadastrar, editar e apagar visitantes.
Data Views:
DV35 – Tela lista Visitantes.

DV36 – Tela form cadastro visitantes

FONTE: Os Autores (2022)

FONTE: Os Autores (2022)

Pré-condições:
Este caso de uso pode iniciar somente se:
1.

O morador possuir cadastro habilitado e estar logado na plataforma.

Pós-condições:
Após o fim normal deste caso de uso o sistema deve:
1.

Ter salvo os dados do visitante.

Ator Primário:
Morador
Fluxo de Eventos Principal:
1.

O sistema carrega os dados de visitantes.

2.

O sistema apresenta a tela. (DV35)

3.

O morador seleciona a opção Novo Visitante. (A2)(A3)

4.

O sistema apresenta a tela. (DV36)
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5.

O morador insere os dados necessários.

6.

O morador clica no botão Salvar. (A1)

7.

O sistema faz a validação dos dados preenchidos. (E1)

8.

O sistema grava os dados fornecidos pelo morador no banco de dados.

9.

O caso de uso é finalizado.

Fluxos Alternativos:
A1: Botão Cancelar pressionado.
1.

Encerra o caso de uso.

A2: Botão Alterar pressionado.
1.

O sistema carrega os dados do visitante selecionado. (R1)

2.

O sistema apresenta a tela com os dados preenchidos. (DV2)

3.

O morador valida, altera ou exclui os dados.

4.

O morador seleciona a opção Salvar. (A1)

5.

O caso de uso é finalizado.

A3: Botão Apagar pressionado.
1.

O sistema solicita que o morador confirme a exclusão do visitante. (R1)

2.

O morador seleciona a opção Sim.(A3)

3.

O sistema apaga o cadastro do morador do banco de dados.

4.

O caso de uso é finalizado.

A4: O morador seleciona a opção “Não”.
1.

O caso de uso é finalizado.

Fluxos de Exceção:
E1: O morador não preenche os dados necessários.
1.

O sistema verifica que os campos necessários não foram preenchidos.

2.

O sistema destaca os campos necessários.

Regras de Negócio:
R1: A exclusão de um visitante só poderá ocorrer caso esse visitante não esteja
vinculado a nenhuma visita.
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R2: Funcionários que não são moradores poderão ser vinculados como visitantes
caso sejam inserido em uma visita.
R3: Moradores desativados poderão ser vinculados como visitantes e também
serem inseridos em visitas.
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UC019 – Manter Visita
Descrição:
Este caso de uso serve para cadastrar, editar e apagar visitas.
Data Views:
DV37 – Tela de Visitas.

FONTE: Os Autores (2022)

DV38 – Tela de cadastro de visita.

FONTE: Os Autores (2022)
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DV39 – Dados de Visitantes.

DV40 – Ver visita.

FONTE: Os Autores (2022)

FONTE: Os Autores (2022)

Pré-condições:
Este caso de uso pode iniciar somente se:
1.

O morador possuir cadastro habilitado e estar logado na plataforma.

2.

Existirem visitantes cadastrados na plataforma.

Pós-condições:
Após o fim normal deste caso de uso o sistema deve:
1.

Ter salvo os dados da visita.

Ator Primário:
Morador
Fluxo de Eventos Principal:
1.

O sistema carrega os dados de visitas.

2.

O sistema apresenta a tela. (DV37)

3.

O morador seleciona a opção Nova Visita. (A1)(A2)(A3)

4.

O sistema apresenta a tela. (DV38)

5.

O morador insere os dados necessários. (A4)

6.

O morador adiciona os visitantes. (A5)

7.

O usuário clica no botão Salvar. (A9)

8.

O sistema faz a validação dos dados preenchidos. (E1)

9.

O sistema grava os dados fornecidos pelo usuário no banco de dados.

10.

O caso de uso é finalizado.
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Fluxos Alternativos:
A1: Botão Alterar pressionado.
1.

O sistema carrega os dados da visita selecionada. (R1)

2.

O sistema apresenta a tela com os dados preenchidos. (DV2)

3.

O morador valida, altera ou exclui os dados.

4.

O morador seleciona a opção Salvar. (A5)

5.

O caso de uso é finalizado.

A2: Botão Apagar pressionado.
1.

O sistema solicita que o usuário confirme a exclusão da visita. (R1)

2.

O usuário seleciona a opção Sim. (A3)

3.

O sistema apaga o cadastro da visita do banco de dados.

4.

O caso de uso é finalizado.

A3: Botão ver visita é pressionado.
1.

O sistema apresenta os dados da visita bem como os registros de

entradas e saídas dos morador. (DV40)
2.

O morador fecha a janela de dados da visita.

3.

O caso de uso é finalizado.

A4: O usuário seleciona a opção “Cancelar”.
1.

O sistema fecha a tela. (DV38)

2.

O sistema apresenta a tela. (DV37)

A5: Pressionado link do nome do visitante apresentado na lista de adição.
1.

O sistema carrega os dados do visitante selecionado.

2.

O sistema carrega a tela. (DV39)

3.

O usuário fecha a tela.

4.

O caso de uso é encerrado.

A4: O usuário seleciona a opção cancelar.
1.

O caso de uso é finalizado.
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Fluxos de Exceção:
E1: O usuário não preenche os dados necessários.
1.

O sistema verifica que os campos necessários não foram preenchidos.

2.

O sistema destaca os campos necessários.

Regras de Negócio:
R1: Os botões Editar e Apagar só serão exibidos se nenhum visitante vinculado a
visita tiverem adentrado no condomínio.
R2: O visitante só poderá estar vinculado a uma única visita dentro do intervalo de
tempo de ocorrência.
R3: Uma visita não poderá ter um período superior ao de três dias, devendo ser
registrada uma nova, caso seja necessário.
R4: Toda visita deverá possuir ao menos um visitante.
R5: A data de início da visita não poderá ser anterior à data atual.
UC020 – Manter Dados Pessoais
Descrição:
Este caso de uso serve para atualizar os dados pessoais do usuário.
Data Views:
DV41 – Menu superior.

FONTE: Os Autores (2022)
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DV42 – Form dados pessoais.

DV43 – Formulário nova senha.

FONTE: Os Autores (2022)

FONTE: Os Autores (2022)

Pré-condições:
Este caso de uso pode iniciar somente se:
1.

O usuário possuir cadastro habilitado e estar logado na plataforma.

2.

O sistema carregar as informações pessoais do usuário.

Pós-condições:
Após o fim normal deste caso de uso o sistema deve:
1.

Alterar dados pessoais.

2.

Modificar a senha de acesso ao sistema SGR.

Ator Primário:
Usuário – Morador e funcionário
Fluxo de Eventos Principal:
1.

O usuário acessa o menu superior direito “Meus Dados”. (DV41)

2.

O sistema apresenta a tela de dados pessoais. (DV42)

3.

O usuário modifica os dados desejados. (A1) (A2)

4.

O usuário aciona o botão salvar.

5.

O sistema apresenta uma mensagem de confirmação. (E1) (E2)

6.

O usuário pressiona o botão “Sim”. (A3)

7.

O sistema valida os dados inseridos.

8.

O sistema grava os dados fornecidos pelo usuário no banco de dados.

9.

O caso de uso é finalizado.
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Fluxos Alternativos:
A1: Botão “Nova Senha” pressionado.
1.

O sistema apresenta o formulário de definição de nova senha. (DV43)

2.

O usuário preenche os campos apresentados. (E1)

3.

Usuário aciona o botão salvar. (A2)

4.

O sistema apresenta uma mensagem de confirmação.

5.

O usuário confirma a ação. (A3)

6.

O sistema apresenta uma mensagem de alteração de dados com êxito.

7.

O usuário aciona o botão “Continuar”.

8.

O caso de uso é encerrado e retorna a tela DV42.

A2: Botão “cancelar“ pressionado.
1.

O sistema solicita que o usuário confirme o cancelamento da operação.

2.

O usuário seleciona a opção Sim. (A3)

3.

O caso de uso é finalizado.

A3: Botão “não”é pressionado.
1.

A operação é interrompida.

2.

O sistema retorna ao caso de uso anterior.

Fluxos de Exceção:
E1: O usuário não preenche os dados necessários.
1.

O sistema verifica que os campos necessários não foram preenchidos.

2.

O sistema destaca os campos necessários.

E2:E-mail já registrado para outro usuário.
1.

O sistema verifica que o e-mail já foi utilizado por outra pessoa no

sistema.
2.

O sistema apresente a mensagem do ocorrido ao usuário.

Regras de Negócio:
R1: O usuário deve ser maior de idade.
R2: O e-mail deve ser único no sistema.
R3: A senha deve possuir no mínimo cinco caracteres.
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UC021 – Ajustar Acesso Morador
Descrição:
Este caso de uso serve para ajustar o acesso dos moradores ao sistema SGR.
Data View:
DV44 – Lista acesso moradores.

FONTE: Os Autores (2022)

DV45– Consulta débitos moradores.

FONTE: Os Autores (2022)
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DV46 – Consulta dados morador.

DV47 – Formulário reativar morador.

FONTE: Os Autores (2022)

FONTE: Os Autores (2022)

Pré-condições:
Este caso de uso pode iniciar somente se:
1.

O síndico possuir cadastro habilitado e estar logado na plataforma.

2.

O sistema carregar as informações pessoais dos moradores.

Pós-condições:
Após o fim normal deste caso de uso o sistema deve:
1.

Alterar o acesso dos moradores a plataforma.

2.

Reativar moradores na plataforma.

Ator Primário:
Síndico.
Fluxo de Eventos Principal:
1.

O síndico acessa o menu “Acesso Moradores”.

2.

O sistema apresenta a tela com os moradores responsáveis e os

moradores desabilitados no sistema. (DV44)
3.

O síndico altera o acesso do morador no menu de mesmo nome. (A1)

(A2) (A3)
4.

O sistema efetiva a mudança de acesso do morador.

5.

As listas de acesso são atualizadas.

6.

Uma mensagem de confirmação é exibida no topo da página.
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Fluxos Alternativos:
A1: Botão “Desativar” é pressionado.
1.

O sistema apresenta uma mensagem de confirmação.

2.

O síndico aperta a opção “Sim”. (A4)

3.

O sistema executa a desativação do morador. (E1)

4.

O sistema apresenta uma mensagem de confirmação no topo da

página.
5.

O sistema atualiza as listas de acesso de moradores.

A2: Botão “Débitos“ é pressionado.
1.

O sistema apresenta uma janela com uma lista com a contagem de

débitos de moradores. (DV45)
2.

O síndico pressiona o botão ver. (A5)

3.

É exibida uma nova janela com os dados do morador. (DV46)

4.

O síndico fecha a janela.

5.

O caso de uso é encerrado.

A3: Botão “Reativar” é pressionado.
1.

O sistema exibe um formulário com os dados do morador reativado.

(DV47)
2.

O síndico preenche as informações necessárias.

3.

O síndico pressiona o botão reativar do formulário.

4.

O sistema efetiva a reativação do morador e exibe os dados

pertinentes na tela. (E1) (E2)
5.

O síndico fecha a janela do formulário de reativação.

6.

O caso de uso é encerrado.

A4: Botão “Não“ é pressionado.
1.

O sistema encerra o processo e retorna para a tela anterior.

A5: Botão “Fechar“ é pressionado.
2.

O sistema encerra a janela exibida e retorna para a tela anterior.
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Fluxos de Exceção:
E1: O síndico não preenche os dados necessários.
1.

O sistema verifica que os campos necessários não foram preenchidos.

2.

O sistema destaca os campos necessários.

E2: E-mail já registrado para outro usuário.
3.

O sistema verifica que o e-mail já foi utilizado por outra pessoa no

sistema.
4.

O sistema apresente a mensagem do ocorrido ao usuário.

Regras de Negócio:
R1: O usuário responsável deve ser maior de idade.
R2: O e-mail deve ser único no sistema.
R3: O sistema irá criar uma nova senha para moradores responsáveis, envia – lá
para o e-mail registrado e também exibira para o síndico.
R4: Moradores responsáveis reativados terão que trocar a senha ao realizar o
primeiro acesso. (DV2)
R5: Moradores dependentes só poderão ser reativados em apartamentos aos quais
o morador responsável está com o acesso habilitado.
R6: Moradores responsáveis só poderão ser desabilitados se não possuírem
nenhum tipo de débito pendente.
R7: Ao desabilitar um morador responsável, todos os seus dependentes também
serão desativados e os seus veículos removidos da base de dados.
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UC023 – Manter Notificação
Descrição:
Este caso de uso serve para cadastrar, editar e apagar advertências de moradores.
Data Views:
DV48 – Tela com lista de notificações.

FONTE: Os Autores (2022)

DV49– Tela Ver Notificação

DV50 – Formulário Notificação

FONTE: Os Autores (2022)

FONTE: Os Autores (2022)
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DV51 – Inserir Anexo em Notificação

DV52 – Inserir Atendimentos em Noti

FONTE: Os Autores (2022)

FONTE: Os Autores (2022)

DV53 – Info e hist de notifi de morador

DV54 – Lista infrações

FONTE: Os Autores (2022)

FONTE: Os Autores (2022)

DV55 – Formulário de infrações

FONTE: Os Autores (2022)
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Pré-condições:
Este caso de uso pode iniciar somente se:
1.

O síndico possuir cadastro habilitado e estar logado na plataforma.

2.

O sistema possuir infrações registradas.

3.

O sistema listar os moradores cadastrados.

Pós-condições:
Após o fim normal deste caso de uso o sistema deve:
1.

Emitir notificações para os moradores.

2.

Manter infrações para notificações.

Ator Primário:
Síndico.
Fluxo de Eventos Principal:
1.

O sistema carrega a lista de notificações de moradores. (DV48)

2.

O síndico aciona o botão “Nova Advertência”. (A1) (A2) (A3) (A4).

3.

O sistema exibe um formulário de notificação. (DV50)

4.

O síndico preenche as informações da nova notificação. (A5) (A6)(A7)

5.

O síndico pressiona o botão “Salvar”. (A8)

6.

O sistema apresente uma mensagem de confirmação de nova

notificação. (E1)
7.

O síndico pressiona a opção “Sim”. (A9)

8.

O sistema valida os dados da nova notificação.

9.

O sistema exibe uma mensagem de notificação criada e um botão

“Continuar”.
10.

O síndico pressiona o botão “Continuar.

11.

O sistema fecha a janela do formulário de notificação e atualiza a lista

da tela DV48.
12.

O caso de uso é encerrado.

Fluxos Alternativos:
A1: Botão “Editar” de notificação pressionado.
1.

O sistema exibe o formulário de notificações com os dados da

notificação selecionada. (DV50)
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2.

O síndico modifica os dados desejados. (A5) (A6)(A7)

3.

O síndico pressiona o botão “salvar”.

4.

O sistema apresente uma mensagem de confirmação de edição da

notificação. (E1) (E2)
5.

O síndico pressiona a opção “Sim”. (A9)

6.

O sistema valida os dados da notificação.

7.

O sistema exibe uma mensagem de notificação salva e um botão

“Continuar”.
8.

O síndico pressiona o botão “Continuar.

9.

O sistema fecha a janela do formulário de notificação e atualiza a lista

da tela DV48.
10.

O caso de uso é encerrado.

A2: Botão “Ver”pressionado.
1.

O sistema exibe uma tela com os dados da notificação emitida. (DV49)

2.

O síndico pressiona o botão fechar da janela.

3.

O caso de uso é encerrado.

A3: Botão “Apagar” de notificação pressionado.
1.

O sistema apresenta um botão para confirmação de exclusão

2.

O síndico seleciona a opção “Sim”. (A9)

3.

O sistema verifica dados de notificação.

4.

O sistema efetiva a remoção da notificação. (E3)

5.

O sistema apresenta uma mensagem de confirmação de exclusão.

6.

A lista de notificações é atualizada.

7.

O caso de uso é encerrado.

A4: O botão “infrações” é pressionado.
1.

O sistema apresenta uma lista das infrações registradas. (DV54)

2.

O síndico clica na opção “Nova Infração”. (A10) (A11)

3.

O sistema exibe o formulário de cadastro de infração. (DV55)

4.

O síndico preenche os dados necessários.

5.

O síndico pressiona o botão salvar. (A8)

6.

O sistema apresenta uma janela de confirmação.
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7.

O síndico pressiona o botão “Sim”. (A9)

8.

O sistema valida os dados de infração e salva no banco de dados. (E1)

9.

O sistema apresenta uma mensagem de infração salva com sucesso.

10.

O sistema encerra a janela do formulário de infração e retorna para a

tela anterior da lista de infrações. (DV54)
11.

O síndico pressiona o botão fechar janela.

A5: Botão “Atendimentos” é pressionado.
1.

O sistema apresenta em uma nova janela uma lista de atendimentos do

tipo reclamação.
2.

O síndico insere os atendimentos pertinentes a notificação. (A12)

3.

O síndico pressiona o botão “Voltar” do formulário em questão.

4.

O sistema fecha a janela do formulário e retorna para o formulário de

notificação atualizado.
A6: Botão “Anexo” é pressionado.
1.

O sistema apresenta em uma nova janela com a lista dos anexos

registrados.
2.

O síndico pressiona o botão “Adicionar anexo”. (A12)

3.

O sistema abre uma nova janela do explorador de arquivos do

computador para a seleção de um arquivo a ser anexado.
4.

O síndico seleciona o arquivo desejado e pressiona o botão “Abrir”.

5.

O sistema carrega o arquivo e mostra-o na janela de anexos.

6.

O síndico insere a descrição do arquivo adicionado.

7.

O síndico pressiona o botão “Voltar”.

8.

O sistema fecha a janela do formulário e retorna para o formulário de

notificação atualizado.
A7: Botão “i” de informação de morador é pressionado.
1.

O sistema apresenta uma nova janela com os dados do morador em

questão com o histórico de advertência registrado para ele. (DV53)
2.

O síndico fecha a janela de dados do morador.

3.

O sistema retorna para o formulário de registro de advertência. (DV50)
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A8: Botão “Cancelar” é pressionado.
1.

O sistema apresenta uma janela de confirmação para o cancelamento.

2.

O síndico pressiona o botão “Sim”. (A9)

3.

O sistema encerra a janela aberta e retorna para a anterior.

A9: Botão “Não“ é pressionado.
1.

O sistema encerra o processo e retorna para a tela anterior.

A10: Botão “Editar“ de infração é pressionado.
1.

O sistema exibe o formulário de infração com os dados preenchidos.

(DV55)
2.

O síndico modifica os dados necessários.

3.

O síndico pressiona o botão “Salvar”. (A8)

4.

O sistema apresenta uma janela de confirmação.

5.

O sindico pressiona o botão “Sim”. (A9)

6.

O sistema valida os dados de infração e salva no banco de dados. (E1)

7.

O sistema apresenta uma mensagem de infração salva com sucesso.

8.

O sistema encerra a janela do formulário de infração e retorna para a

tela anterior da lista de infrações. (DV54)
9.

O síndico pressiona o botão fechar janela.

A11: Botão “Apagar” de infração pressionado.
1.

O sistema apresenta um botão para confirmação de exclusão

2.

O síndico seleciona a opção “Sim”. (A9)

3.

O sistema verifica dados de infração.

4.

O sistema efetiva a remoção da infração.

5.

O sistema apresenta uma mensagem de confirmação de exclusão.

6.

A lista de infrações é atualizada.

A12: Botão “Remover” de atendimento pressionado.
1.

O sistema remove o atendimento selecionado.

2.

O sistema exibe o atendimento removido na lista de adição.
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A12: Botão “Remover” de anexo pressionado.
1.

O sistema exibe uma janela de confirmação de remoção do anexo.

2.

O síndico pressiona o botão “Sim”. (A9)

3.

O sistema apaga o anexo selecionado.

Fluxos de Exceção:
E1: O síndico não preenche os dados necessários.
1.

O sistema verifica que os campos necessários não foram preenchidos.

2.

O sistema destaca os campos necessários.

E2: O boleto da notificação já editada já foi emitido.
1.

O sistema verifica que o boleto referente à notificação já foi emitido.

2.

O sistema emite a mensagem “Boleto já emitido, notificação não pode

ser modificada”.
E3: O boleto da notificação para remoção já foi emitido.
1.

O sistema impossibilita a utilização do botão de remoção da notificação

quando o boleto referente já foi emitido e o registro financeiro realizado.
Regras de Negócio
R1:Toda notificação deve possuir um morador e uma infração.
R2:A data de ocorrência da notificação não pode ser superior a data atual.
R3: Infrações que possuem vínculo com notificações não podem ser removidas.
R4: Um atendimento do tipo reclamação pode estar presente em mais de uma
notificação.
R3: Toda notificação do tipo “Multa” possuí boleto de cobrança e o valor baseado na
gravidade da infração indicada.
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UC024 – Manter Assembléia
Descrição
Este caso de uso serve para manter dados pertinentes a assembléias e os itens que
a compõe.
Data Views:
DV56 – Lista de assembléias.

DV57 – Formulário de assembléia.

FONTE: Os Autores (2022)

FONTE: Os Autores (2022)
)

DV58– Ver assembléia.

FONTE: Os Autores (2022)
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DV59 – Formulário questão assembléia.

FONTE: Os Autores (2022)

DV60 – Form eleição síndi.

DV61 – Ver questão assembléia.

FONTE: Os Autores (2022)

FONTE: Os Autores (2022)

Pré-condições:
Este caso de uso pode iniciar somente se:
1.

O síndico possuir cadastro habilitado e estar logado na plataforma.

2.

O sistema carregar à lista de moradores aptos a presidência de uma

assembléia.
Pós-condições:
Após o fim normal deste caso de uso o sistema deve:
1.

Cadastrar, modificar e remover uma assembléia.

2.

Cadastrar, modificar e remover as questões de uma assembléia.
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3.

Cadastrar, modificar e remover uma eleição de síndicos em uma

assembléia.
4.

Registrar e manipular comentários de questões em uma assembléia.

Ator Primário:
Síndico.
Fluxo de Eventos Principal:
1.

O sistema carrega e disponibiliza uma lista de assembléias registradas.

(DV56)
2.

O síndico aciona o botão “Nova Assembléia”. (A1) (A2)

3.

O sistema exibe uma nova janela com o formulário para criação de

uma assembléia. (DV57)
4.

O síndico preenche os dados referentes à nova assembléia.

5.

O síndico pressiona o botão “Salvar”. (A3)

6.

O sistema apresenta uma janela de confirmação.

7.

O síndico pressiona o botão “Sim”. (A4)

8.

O sistema valida e processa os dados da nova assembléia. (E1) (E2)

9.

O sistema apresenta uma mensagem de confirmação e um link para

prosseguir.
10.

O usuário aciona o botão “Continuar” e finaliza a janela aberta.

11.

O caso de uso é encerrado.

Fluxos Alternativos:
A1: Botão “Detalhes” é pressionado.
1.

O sistema apresenta os dados de uma assembléia. (DV58)

2.

O síndico aciona o botão visualizar de uma questão disponível.

(A5)(A6) (A7)(A8)
3.

O sistema apresenta uma janela com os detalhes e a discussão da

questão escolhida. (DV61)
4.

O síndico insere novos comentários e interage na discussão da

questão. (A9) (A10)(A11)(A12)(E3)
5.

O síndico aciona o botão fechar janela.

179

6.

O sistema encerra janela de detalhes da questão e retorna para a

assembléia.
A2: Botão “Remover” assembléia é pressionado.
1.

O sistema apresenta uma janela de confirmação.

2.

O síndico pressiona o botão “Sim”. (A4)

3.

O sistema processa os dados de remoção da assembléia.

4.

O sistema executa a remoção da assembléia e apresenta uma

mensagem de conclusão para o síndico. (E4)(E5)
5.

O sistema retorna para a página com a lista de assembléias. (DIV56)

A3: Botão “Cancelar” é pressionado.
1.

A operação é interrompida.

2.

O sistema retorna ao caso de uso anterior.

A4: Botão “Não” é pressionado.
1.

A operação é interrompida.

2.

O sistema retorna ao caso de uso anterior.

A5: Botão “Nova Questão” é pressionado.
1.

O sistema apresenta uma janela com o formulário de questões. (DV59)

2.

O síndico preenche os dados necessários para criação de questão.

3.

O síndico pressiona o botão “Salvar”. (A3)

4.

O sistema apresenta uma janela de confirmação.

5.

O síndico pressiona o botão “Sim”. (A4)

6.

O sistema valida e processa os dados da questão. (E6)

7.

O sistema apresenta uma mensagem de confirmação e um link para

prosseguir.
8.

O usuário aciona o botão “Continuar” e finaliza a janela aberta.

9.

O caso de uso é encerrado.

A6: Botão “Eleição Síndico” é pressionado.
1.

O sistema apresenta uma janela com o formulário de eleição de

síndico. (DV60).
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2.

O síndico seleciona os moradores candidatos a eleição. (E7)

3.

O síndico pressiona o botão “Salvar”. (A3)

4.

O sistema apresenta uma janela de confirmação.

5.

O síndico pressiona o botão “Sim”. (A4)

6.

O sistema valida e processa os dados da eleição.

7.

O sistema apresenta uma mensagem de confirmação e um link para

prosseguir.
8.

O usuário aciona o botão “Continuar” e finaliza a janela aberta.

9.

O caso de uso é encerrado.

A7: Botão “finalizar” assembléia é pressionado.
1.

O sistema apresenta uma janela de confirmação.

2.

O síndico pressiona o botão “Sim”. (A4)

3.

O sistema modifica o status de assembléia para “Aguardando” parecer

de presidente.
4.

O sistema valida e processa os dados de assembléia. (E8)

5.

O sistema apresenta uma mensagem de confirmação.

6.

O caso de uso é encerrado.

A8: Botão “Encerrar” assembléia é pressionado.
1.

O sistema apresenta uma janela de confirmação.

2.

O síndico pressiona o botão “Sim”. (A4)

3.

O sistema modifica o status de assembléia para “Encerrada”.

4. O sistema valida e processa os dados de assembléia.
5. O sistema apresenta uma mensagem de confirmação.
6. O caso de uso é encerrado.
A9: Botão “Apagar” comentário é pressionado.
1.

O sistema apresenta uma janela de confirmação.

2.

O síndico pressiona o botão “Sim”. (A4)

3.

O sistema apaga o comentário solicitado. (E9)
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A10: Botão “Editar” questão é pressionado.
1.

O sistema apresenta uma janela com o formulário de questões com as

informações da questão solicitada já preenchida. (DV59)
2.

O síndico realiza as modificações necessárias.

3.

O síndico pressiona o botão “Atualizar”. (A3)

4.

O sistema apresenta uma janela de confirmação.

5.

O síndico pressiona o botão “Sim”. (A4)

6.

O sistema valida e processa os dados da questão. (E6)

7.

O sistema apresenta uma mensagem de confirmação e um link para

prosseguir.
8.

O usuário aciona o botão “Continuar” e finaliza a janela aberta.

9.

O caso de uso é encerrado.

A11: Botão “Apagar” imagem é pressionado.
1.

O sistema apresenta uma janela de confirmação.

2.

O síndico pressiona o botão “Sim”. (A4)

3.

O sistema apaga a imagem solicitada. (E10)

A12: Botão “Apagar” opção de questão é pressionado.
1.

O sistema apresenta uma janela de confirmação.

2.

O síndico pressiona o botão “Sim”. (A4)

3.

O sistema apaga a opção de questão solicitada. (E11)

Fluxos de Exceção:
E1: Existência de outra assembléia em andamento.
1.

O sistema verifica que existe uma assembléia não finalizada.

2.

O sistema apresenta o aviso de assembléia existente e bloqueia a

criação de uma nova.
E2: Síndico criador da assembléia indicado como presidente.
1.

O sistema verifica que o síndico criador da assembléia foi indicado

como presidente.
2.

O sistema apresenta o aviso de sindico criador da assembléia e

bloqueia a criação da nova.
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E3: Campo de comentário vazio.
1.

O sistema efetua a validação do comentário inserido.

2.

O sistema retorna a mensagem “Comentário Inválido”.

E4: Exclusão de assembléia com questões.
1.

O sistema identifica questões existentes em assembléia.

2.

O sistema retorna a mensagem “Necessário apagar as questões antes

de remover a assembléia” e interrompe o processo de exclusão da assembléia.
E5: Exclusão de assembléia com status de encerramento.
1.

O sistema identifica status de encerramento de assembléia.

2.

O sistema retorna a mensagem “Assembléia em encerramento não

pode ser removida” e interrompe o processo de exclusão da assembléia.
E6: O síndico não preenche os dados necessários.
1.

O sistema verifica que os campos necessários não foram preenchidos.

2.

O sistema destaca os campos necessários.

E7: Quantidade mínima de dois candidatos não foi inserida.
1.

O sistema verifica a quantidade de candidatos selecionados.

2.

O sistema exibe a mensagem “Necessário indicar ao menos dois

candidatos”.
E8: Finalizar assembléia antes do período pré-estabelecido.
1.

O sistema verifica a data final da assembléia.

2.

O sistema exibe a mensagem “A assembléia só pode ser encerrada em

sua data fim”.
E9: Apagar comentário de questão após o encerramento de assembléia.
1.

O

sistema não

permite a

remoção de

comentários após o

encerramento da assembléia para manter o histórico e a integridade das
decisões tomadas no evento.
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E10: Apagar imagem de questão após o encerramento de assembléia.
1.

O sistema não permite a remoção de imagens da questão após o

encerramento da assembléia para manter o histórico e a integridade das
decisões tomadas no evento.
E11: Apagar opção de questão após o encerramento de assembléia.
1.

O sistema não permite a remoção de opções de questão após o

encerramento da assembléia para manter o histórico e a integridade das
decisões tomadas no evento.
Regras de Negócio:
R1: Uma assembléia só poderá ser criada se não houver outra em andamento.
R2: Eleições sindicais só poderão ser efetuadas em assembléias gerais ordinárias.
R3: Os candidatos a eleições sindicais deverão ser moradores com acesso total ao
sistema.
R4: As assembléias possuem prazo de dez dias após a data de sua criação.
R5: Assembléias finalizadas não poderão ter seus dados modificados.
R6: O síndico poderá apagar comentários de questões que não atendam as
diretrizes da plataforma.
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UC025 – Realizar Atendimento
Descrição:
Este caso de uso serve para realizar os atendimentos solicitados pelos moradores.
Data Views:
DV62 – Lista atendimentos.

DV63 – Formulário atendimento.

FONTE: Os Autores (2022)

FONTE: Os Autores (2022)

Pré-condições:
Este caso de uso pode iniciar somente se:
1.

O síndico possuir cadastro habilitado e estar logado na plataforma.

2.

O sistema carregar as informações de atendimentos dos moradores.

Pós-condições:
Após o fim normal deste caso de uso o sistema deve:
1.

Visualizar e atender as solicitações dos moradores.

Ator Primário:
Síndico.
Fluxo de Eventos Principal:
1.

O sistema apresenta a lista de atendimentos dos moradores. (DV62)

2.

O síndico pressiona o botão “ver” de um atendimento.

3.

O sistema apresenta uma janela com os dados do atendimento. (DV63)

4.

O síndico pressiona o botão “Atender”. (A1)
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5.

O sistema apresenta uma janela de confirmação.

6.

O síndico pressiona o botão “Sim”. (A2)

7.

O sistema modifica o status do atendimento para “Em Atendimento”

8.

O síndico insere um ou mais comentário sobre a ação realizada.(E1)

9.

O síndico pressiona o botão finalizar. (A1)

10.

O sistema apresenta uma janela de confirmação.

11.

O síndico pressiona o botão “Sim”. (A2)

12.

O sistema emite uma mensagem de conclusão do atendimento.

13.

O caso de uso é encerrado

Fluxos Alternativos:
A1: Botão “Cancelar” é pressionado.
1.

A operação é interrompida.

2.

O sistema retorna ao caso de uso anterior.

A2: Botão “Não” é pressionado.
1.

A operação é interrompida.

2.

O sistema retorna ao caso de uso anterior.

Fluxos de Exceção
E3: Campo de comentário vazio.
1.

O sistema efetua a validação do comentário inserido.

2.

O sistema retorna a mensagem “Comentário Inválido”.

Regras de Negócio:
R1: Todo atendimento realizado deve possuir pelo menos um comentário do síndico
que estiver realizando o atendimento.
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UC026 – Manter Estacionamento
Descrição:
Este caso de uso serve para o Síndico gerenciar as solicitações e as vagas do
estacionamento.
Data Views:
DV64 – Tela de exibição do Estacionamento

FONTE: Os Autores (2022)

DV65 – Tela de solicitações de vagas

DV66 – Tela de Atribuição de Vagas

FONTE: Os Autores (2022)

FONTE: Os Autores (2022)
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V67 – Tela de Atendimento das Solicitações de Vaga

FONTE: Os Autores (2022)

DV68 – Tela de Verificação das vagas

FONTE: Os Autores (2022)

Pré-condições:
Este caso de uso pode iniciar somente se:
1.

O síndico possuir cadastro habilitado e estar logado na plataforma.

2.

O sistema carregar os dados referentes a disposição de vagas de

estacionamento.
Pós-condições:
Após o fim normal deste caso de uso o sistema deve:
1.

Ter salvo os dados de reserva de vaga.
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Ator Primário
Síndico.
Fluxo Principal:
1.

O sistema carrega as vagas já preenchidas.

2.

O sistema carrega as solicitações de vagas.

3.

O sistema apresenta as telas. (DV64) (DV65)

4.

O síndico seleciona uma das vagas não ocupadas. (A1)

5.

O sistema carrega os campos Bloco e Apartamento.

6.

O sistema apresenta a tela. (DV66)

7.

O síndico seleciona um bloco e um apartamento.

8.

O sistema lista os moradores do apartamento selecionado e informa se

já tiver alguma vaga reservada.
9.

O síndico pressiona o botão Salvar. (A4)

10.

O sistema vincula a vaga ao apartamento e ocupa a vaga na tela

inicial.
11.

O caso de uso é encerrado.

Fluxos Alternativos:
A1: Vaga já ocupada selecionada
1.

O sistema carrega os dados da vaga selecionada.

2.

O sistema apresenta a tela. (DV68)

3.

O usuário valida os dados.

4.

O usuário seleciona a opção Voltar. (A2)

A2: Botão “Excluir” pressionado.
1.

O sistema solicita a confirmação da exclusão.

2.

O síndico seleciona a opção Sim. (A3)

3.

O sistema exclui o vínculo da vaga com o apartamento.

4.

O caso de uso é encerrado.

A3: Botão “Não” pressionado.
1.

O caso de uso é encerrado.
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A4: Botão “Cancelar” pressionado.
1.

O caso de uso é encerrado.

A5: Botão “Ver” pressionado.
1.

O sistema carrega os dados da solicitação de vaga.

2.

O sistema apresenta a tela. (DV67)

3.

O síndico valida os dados e seleciona a opção Atender.

4.

O sistema solicita a confirmação.

5.

O síndico pressiona a opção Sim. (A3)

6.

O sistema vincula o síndico ao atendimento.

7.

O sistema apresenta a tela com as informações atualizada. (DV67)

8.

O síndico valida os dados.

9.

O síndico seleciona a opção Salvar. (A4)

10.

O sistema solicita a confirmação.

11.

O síndico pressiona a opção Sim. (A3)

12.

O caso de uso é encerrado.

Regras de Negócio:
R1: O morador poderá solicitar e possuir mais de uma vaga reservada.
R2: A vaga é vinculada ao apartamento do morador solicitante.
R2: O atendimento da solicitação e a reserva da vaga ficam sob análise e decisão
dos síndicos do condomínio.
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UC027 – Manter Financeiro
Descrição:
Este caso de uso serve para o síndico registrar e controlar os registros financeiro do
sistema.
Data Views:
DV69 – Tela de visualização de registros financeiros

FONTE: Os Autores (2022)

DV70 – Tela para cadastrar registro

DV71 – Tela para ver registro

financeiro

financeiro

FONTE: Os Autores (2022)

FONTE: Os Autores (2022)
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DV72 – Tela para editar registro financeiro

FONTE: Os Autores (2022)

Pré-condições:
Este caso de uso pode iniciar somente se:
1.

O síndico possuir cadastro habilitado, acesso total e estar logado na

plataforma.
2.

O sistema carregar as categorias financeiras disponíveis para novos

registros.
3.

O sistema carregas os boletos emitidos para o registro de novas

receitas.
Pós-condições:
Após o fim normal desse caso de uso o sistema deve:
1.

Apresentar uma tela com os dados financeiros disponíveis.

2.

Registrar um novo registro financeiro.

Ator Primário:
Síndico.
Fluxo de Eventos Principal:
1.

O sistema apresenta a tela com os dados carregados do banco de

dados. (DV69)
2.

O sindico seleciona a opção Novo. (A1) (A3)

3.

O sistema apresenta a tela. (DV70)

4.

O sindico preenche os dados necessários.

5.

O sindico salva o novo registro financeiro.
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6.

O sistema salva o novo registro no banco e apresenta a tela com os

dados atualizados. (DV69)
7.

O caso de uso é encerrado.

Fluxos Alternativos:
A1: Ver registro.
1.

O sistema carrega a tela com os dados do registro selecionado. (DV71)

2.

O sindico fecha a tela.

3.

O caso de uso é encerrado.

A2: Editar registro.
1.

O sistema carrega a tela com os dados do registro selecionado. (DV72)

2.

O sindico salva os novos dados.

3.

O sistema salva os novos dados no banco de dados.

4.

O caso de uso é encerrado.

A3: Novo registro de receita.
1.

O sistema carrega a tela com os boletos emitidos pelos moradores.

2.

O síndico aciona o botão novo referente a um boleto da lista.

3.

O sistema apresenta uma janela de confirmação.

4.

O sindico seleciona a opção “Sim”.

5.

O Sistema efetua a inclusão de um novo registro financeiro do tipo

receita.
6.

O sistema exibe uma mensagem de conclusão do processo.

7.

O caso de uso é encerrado

Fluxos de Exceção:
E1: Dados incompletos.
1.

O usuário não preenche todos os dados necessários

2.

O sistema realiza a validação dos campos e retorna a mensagem de

“Campos obrigatórios não preenchidos”.
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UC0028 – Manter Funcionário
Descrição:
Este caso de uso serve para cadastrar, editar, remover, ativar e desativar
funcionários.
Data Views:
DV73 – Tela de Funcionários

FONTE: Os Autores (2022)

DV74 – Tela de Novo Funcionário

FONTE: Os Autores (2022)
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DV75 – Tela de Funcionário Cadastrado

FONTE: Os Autores (2022)

DV76 – Tela de Ver Funcionário

FONTE: Os Autores (2022)
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DV77 – Tela de Edição de Novo Funcionário

FONTE: Os Autores (2022)

DV78 – Tela de Edição de funcionário

FONTE: Os Autores (2022)
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DV79 – Tela de Ativação de funcionário

FONTE: Os Autores (2022)

Pré-condições:
Este caso de uso pode iniciar somente se:
1.

O síndico possuir cadastro habilitado, acesso total e estar logado na

plataforma.
Pós-condições:
Após o fim normal deste caso de uso o sistema deve:
2.

Ter salvo os dados do funcionário.

Ator Primário
Síndico.
Fluxo Principal:
1.

O sistema carrega os funcionários já cadastrados.

2.

O sistema apresenta a tela. (DV73)

3.

O

sindico

seleciona

a

opção

Novo

Funcionário.

(A1)(A2)(A3)(A4)(A5)(R1)
4.

O sistema apresenta a tela. (DV74)

5.

O sindico preenche os campos necessários.

6.

O sindico seleciona a opção Salvar. (A7)(E1)(R2)

7.

O sistema salva os dados do novo funcionário no banco de dados.(E2)
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8.

O sistema apresenta a tela com os dados do novo funcionário. (DV75)

9.

O sindico pressiona a opção Continuar.

10.

O caso de uso é encerrado.

Fluxos Alternativos
A1: Botão “Ver” pressionado.
1.

O sistema carrega a tela com os dados do funcionário selecionado.

(DV76)
2.

O sindico seleciona a opção Voltar. (A2)

A2: Botão “Editar Novo Funcionário” pressionado.
1.

O sistema carrega os dados do funcionário selecionado.

2.

O sistema apresenta a tela com os dados do funcionário. (DV77)

3.

O sindico valida os dados do funcionário.

4.

O sindico seleciona a opção Atualizar. (A7)(R2)

5.

O sistema atualiza as informações no banco de dados.

6.

O caso de uso é encerrado.

A3: Botão “Editar Funcionário” pressionado.
1.

O sistema carrega os dados do funcionário selecionado.

2.

O sistema apresente a tela com os dados do funcionário. (DV78)

3.

O sindico valida os dados.

4.

O sindico seleciona a opção Salvar. (A7)

5.

O sistema atualiza os dados do funcionário.

6.

O caso de uso é encerrado.

A4: Botão “Desativar” pressionado.
1.

O sistema solicita a confirmação do síndico.

2.

O sindico seleciona a opção Sim. (A6)

3.

O sistema move o funcionário para a aba Desligados.

4.

O caso de uso é encerrado.

A5: Botão “Ativar” pressionado.
1.

O sistema apresenta a tela com os dados do funcionário. (DV79)
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2.

O sistema solicita a confirmação do usuário.

3.

O sindico seleciona a opção Sim. (A6)

4.

O sistema move o funcionário para a aba Ativos.

5.

O caso de uso é encerrado.

A6: Opção “Não” pressionado.
1.

O caso de uso é encerrado.

A7: Botão “Cancelar” pressionado.
1.

O caso de uso é encerrado.

Fluxo de Exceção:
E1: O sindico não preenche os dados necessários.
1.

O sistema verifica que os campos necessários não foram preenchidos.

2.

O sistema destaca os campos necessários.

E2: CPF já cadastrado para funcionário.
1.

O sistema verifica que os o CPF já está cadastrado na plataforma para

um funcionário.
2.

O sistema exibe a mensagem “CPF já cadastrado para funcionário”.

Regras de Negócio:
R1: Os botões Editar e Desligar só serão exibidos para outros funcionários, não para
o que estiver logado na Seção.
R2: O funcionário deve ser maior de idade.
R3: O funcionário só poderá exercer uma função por vez (Sindico ou Porteiro).
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UC029 – Manter Notícias
Descrição:
Este caso de uso serve para cadastrar, editar e excluir notícias que serão
apresentadas para o síndico, moradores e funcionários.
Data Views:
DV80 – Tela de Notícias

DV81 – Tela de Nova Notícia

FONTE: Os Autores (2022)

FONTE: Os Autores (2022)

DV82 – Tela ver Notícia

DV83 – Tela de editar Notícias

FONTE: Os Autores (2022)

FONTE: Os Autores (2022)

Pré-condições:
Este caso de uso pode iniciar somente se:
1.

O síndico possuir cadastro habilitado e estar logado na plataforma.

2.

O sistema carregar os dados das notícias cadastradas.
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Pós-condições:
Após o fim normal deste caso de uso o sistema deve:
1.

Ter salvo os dados da notícia.

Ator Primário:
Usuário.
Fluxo Principal:
1.

O sistema carrega as notícias armazenadas no banco de dados.

2.

O sistema apresenta a tela. (DV80)

3.

O usuário seleciona a opção Nova Notícia. (A1)(A2)(A3)

4.

O sistema apresenta a tela. (DV81)

5.

O usuário insere os dados e seleciona a opção Salvar. (A4)(E1)

6.

O sistema salva a nova notícia no banco de dados.

7.

O caso de uso é encerrado.

Fluxos Alternativos:
A1: Botão “Ver” pressionado
1.

O sistema carrega os dados da notícia selecionada.

2.

O sistema apresenta a tela. (DV82)

3.

O usuário fecha a tela.

4.

O caso de uso é encerrado.

A2: Botão “Editar” pressionado
1.

O sistema carrega os dados da notícia selecionada.

2.

O sistema apresenta a tela com os dados já preenchidos. (DV83)

3.

O usuário altera os dados.

4.

O usuário seleciona a opção Salvar. (A4)(E1)

5.

O caso de uso é encerrado.

A3: Botão “Excluir” pressionado
1.

O sistema solicita que o usuário confirme a exclusão da notícia.

2.

O usuário seleciona a opção Sim. (A4)

3.

O sistema remove a notícia do banco de dados.
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4.

O caso de uso é finalizado.

A4: Botão “Não” pressionado
1.

O caso de uso é finalizado.

Fluxos de Exceção:
E1: O usuário não preenche os dados necessários.
1.

O sistema verifica que os campos necessários não foram preenchidos.

2.

O sistema destaca os campos necessários.

Regras de Negócio:
R1: Uma notícia só poderá ser cadastrada por um síndico.
R2: Todo funcionário cadastrado como sindico poderá modificar qualquer notícia, o
seu registro ficará vinculado à última alteração, mas o autor nunca será modificado.
UC030 – Aprovar Morador
Descrição:
Este caso de uso serve para o síndico aprovar ou recusar o cadastro de um novo
morador.
Data View:
DV84 – Tela de Solicitações de Novos Moradores.

FONTE: Os Autores (2022)
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Pré-condições:
Este caso de uso pode iniciar somente se:
1.

O síndico possuir cadastro habilitado e estar logado na plataforma.

2.

O sistema carregar os dados dos novos moradores cadastrados.

Pós-condições:
Após o fim normal deste caso de uso o sistema deve:
1.

Ter salvo os dados do novo morador.

Ator Primário:
Síndico.
Fluxo Principal:
1.

O sistema carrega as solicitações de novos moradores.

2.

O sistema apresenta a tela. (DV84)

3.

O síndico seleciona a opção Confirmar. (A1)

4.

O sistema solicita a confirmação.

5.

O síndico pressiona a opção Sim. (A2)

6.

O sistema salva o cadastro do novo morador.

7.

O caso de uso é encerrado.

Fluxos Adicionais:
A1: Opção “Remover” selecionado.
1.

O sistema solicita a confirmação do usuário.

2.

O síndico pressiona a opção Sim. (A2)

3.

O sistema remove a solicitação do novo morador.

4.

O caso de uso é encerrado.

A2: Opção “Não” pressionada.
1.

O caso de uso é encerrado.

Regras de Negócio:
R1: O morador só terá acesso ao sistema após a aprovação de um síndico.
R2: Um morador aguardando aprovação não poderá ter seus dados modificados.
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R1: O morador recusado terá todos os seus dados removidos da base de dados do
sistema.
UC031 – Ver Morador Síndico
Descrição:
Este caso de uso serve para o síndico consultar dados dos moradores e redefinir as
senhas de responsáveis quando solicitado.
Data Views:
DV85 – Tela de visualização de Moradores.

FONTE: Os Autores (2022)

DV86 – Tela de visualização de morador responsável.

FONTE: Os Autores (2022)
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DV87 – Tela de visualização de

DV88 – Tela de visualização de nova

morador dependente.

senha.

FONTE: Os Autores (2022)

FONTE: Os Autores (2022)

Pré-condições:
Este caso de uso pode iniciar somente se:
1.

O síndico possuir cadastro habilitado e estar logado na plataforma.

2.

O sistema carregar os dados dos moradores cadastrados.

Pós-condições:
Após o fim normal deste caso de uso o sistema deve:
1.

Apresentar dados de moradores.

2.

Definir nova senha para moradores.

Ator Primário:
Síndico.
Fluxo Principal:
1.

O sistema carrega os dados de moradores.

2.

O síndico pressiona o botão referente ao apartamento.

3.

O sistema apresenta a tela. (DV86) (A1) (A2) (A3)

4.

O síndico fecha a janela com os dados.

5.

O caso de uso é encerrado.
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Fluxos Adicionais
A1: Botão “Visualizar Responsável” pressionado.
1.

O sistema apresenta a tela. (DV86)

2.

O síndico fecha a janela com os dados.

A2: Botão “Visualizar Dependente” pressionado.
1.

O sistema apresenta a tela. (DV87)

2.

O síndico fecha a janela com os dados.

A3: Botão “Resetar” senha é pressionado.
1.

O sistema apresenta uma janela de confirmação.

2.

O síndico pressiona a opção “Sim”. (A4)

3.

O sistema efetiva a criação de uma nova senha.

4.

O sistema apresenta a tela de confirmação. (DV88)

5.

O síndico fecha a janela apresentada.

A4: Opção “Não” pressionada.
1.

O caso de uso é encerrado.

Regras de Negócio:
R1: A reinicialização da senha de um morador implica na alteração do seu acesso e
na necessidade de modificação da nova senha ao realizar o login. (DV2)
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UC032 – Emitir Relatório
Descrição:
Este caso de uso serve para o síndico emitir relatórios referentes às rotinas do
condomínio.
Data Views:
DV89 – Tela de visualização de lista Relatórios.

FONTE: Os Autores (2022)

DV90 – Tela do formulário de emissão

DV91 – Tela de visualização do

de relatório.

relatório.

FONTE: Os Autores (2022)

FONTE: Os Autores (2022)

207

Pré-condições:
Este caso de uso pode iniciar somente se:
1.

O síndico possuir cadastro habilitado e estar logado na plataforma.

2.

O sistema disponibilizar os links dos relatórios existentes.

Pós-condições:
Após o fim normal deste caso de uso o sistema deve:
1.

Apresentar o relatório emitido.

Ator Primário:
Síndico
Fluxo Principal:
1.

O sistema apresenta a listagem dos relatórios disponíveis.(DV89)

2.

O síndico seleciona a opção desejada.

3.

O sistema apresenta a tela com o formulário. (DV90)

4.

O síndico preenche as informações de data inicial e final e pressiona o

botão emitir. (A1) (E1) (E2)
5.

O sistema apresenta uma janela de confirmação.

6.

O síndico pressiona a opção “Sim”. (A2)

7.

O sistema processa as informações do relatório.

8.

O sistema exibe o relatório emitido em uma nova janela. (DV91)

9.

O síndico fecha a janela do relatório.

10.

O caso de uso é encerrado.

Fluxos Adicionais
A1: Botão “Cancelar” pressionado.
1.

O sistema apresenta uma janela de confirmação.

2.

O síndico pressiona a opção “Sim”. (A2)

3.

O caso de uso é encerrado.

A2: Botão “Não” pressionado.
1.

A tela de confirmação é finalizada.

2.

O sistema retorna para a tela anterior.
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Fluxos de Exceção:
E1: O síndico não preenche os dados necessários.
1.

O sistema verifica que os campos necessários não foram preenchidos.

2.

O sistema destaca os campos necessários.

E2: Não há dados para o período solicitado.
1.

O sistema verifica que não existem dados para o período solicitado e

retorna uma mensagem para o usuário.
UC033 – Manter Reserva de Salão
Descrição:
Este caso de uso serve para o síndico realizar as reservas do salão de festas
conforme solicitado pelos moradores.
Data Views:
DV92 – Tela de visualização de datas disponíveis

FONTE: Os Autores (2022)
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DV93 - Formulário de reservas.

DV94 – Lista solicit de reser de salão.

FONTE: Os Autores (2022)

FONTE: Os Autores (2022)

DV95 – Tela de atendimento das solicitações de reserva de salão de festas

FONTE: Os Autores (2022)

Pré-condições:
Este caso de uso pode iniciar somente se:
1.

O síndico possuir cadastro habilitado e estar logado na plataforma.

2.

O sistema carregar as informações de reserva de salão de festas.

3.

O sistema carregar as informações de atendimentos de salão de

festas.
4.

O sistema carregar a lista de moradores com acesso total ao sistema.

Pós-condições:
Após o fim normal deste caso de uso o sistema deve:
1.

Efetuar a reserva de datas para uso do salão de festas.

2.

Realizar os atendimentos de reserva de salão de festas.

Ator Primário:
Síndico
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Fluxo Principal:
1.

O sistema apresenta a tela com as datas disponíveis para a reserva de

salão pelo síndico. (DV92)
2.

O síndico aciona o botão “Agendar”. (A1) (A2) (A3)

3.

O sistema apresenta uma tela com o formulário de agendamento.

(DV93)
4.

O síndico preenche os dados necessários para o agendamento.

5.

O síndico pressiona o botão “Salvar” do formulário.(A4)

6.

O sistema apresenta uma janela de confirmação.

7.

O síndico pressiona a opção “Sim”. (A5)

8.

O sistema processa os dados da reserva.

9.

O sistema retorna uma mensagem de confirmação de reserva. (E1)

(E2)
10.

O caso de uso é encerrado.

Fluxos Adicionais:
A1: Botão “Editar” pressionado.
1.

O sistema apresenta a tela do formulário de agendamento com as

informações da reserva selecionada. (DV93)
2.

O síndico altera os dados necessários para o agendamento.

3.

O síndico pressiona o botão “Atualizar” do formulário.(A4)

4.

O sistema apresenta uma janela de confirmação.

5.

O síndico pressiona a opção “Sim”. (A5)

6.

O sistema processa os dados da reserva.

7.

O sistema retorna uma mensagem de confirmação de reserva. (E1)

(E2)
8.

O caso de uso é encerrado.

A2: Botão “Apagar” pressionado.
1.

O sistema apresenta uma janela de confirmação.

2.

O síndico pressiona a opção “Sim”. (A5)

3.

O sistema processa a exclusão de reserva e retornar uma mensagem

de conclusão. (E3)
4.

O caso de uso é encerrado.
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A3: Botão “Ver Atendimento” pressionado.
1.

O sistema carrega os dados da solicitação da reserva de salão de

festa.
2.

O sistema apresenta a tela. (DV95)

3.

O síndico valida os dados e seleciona a opção Atender.

4.

O sistema solicita a confirmação.

5.

O síndico pressiona a opção Sim. (A5)

6.

O sistema vincula o síndico ao atendimento.

7.

O sistema apresenta a tela com as informações atualizada. (DV95)

8.

O síndico valida os dados.

9.

O síndico seleciona a opção Finalizar. (A6)

10.

O sistema solicita a confirmação.

11.

O síndico pressiona a opção Sim. (A3)

12.

O caso de uso é encerrado.

A4: Botão “Fechar Janela” é pressionado.
1.

O sistema encerra o caso de uso.

A5: Botão “Não” pressionado.
1.

A tela de confirmação é finalizada.

2.

O sistema retorna para a tela anterior.

A6: Botão “Voltar” pressionado.
1.

O sistema apresenta uma janela de confirmação.

2.

O síndico pressiona a opção “Sim”. (A5)

3.

O caso de uso é encerrado.

Fluxos de Exceção:
E1:Data de reserva inválida.
1.

O sistema verifica que a data não foi inserida ou é anterior à data atual.

2.

O sistema retorna uma mensagem de data inválida.

E2: Morador inválido.
1.

O sistema não detecta a existência de um morador na reserva.
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2.

O sistema retorna uma mensagem de morador inválido.

E3: Exclusão de agendamento já ocorrido.
1.

O sistema verifica que a data do agendamento já ocorreu.

2.

O sistema apresenta uma mensagem de data de agendamento já

ocorrida e cancela o processo de exclusão.
Regras de Negócio:
R1: A reserva do salão de festas só poderá ser efetuada com datas superiores a
atual.
R2: A reserva do salão de festas só poderá ser efetuada para moradores
responsáveis com acesso total ao sistema.
UC034 – Ver Veículos
Descrição:
Este caso de uso serve para o porteiro consultar os veículos registrados no
condomínio.
Data View:
DV96 – Lista de veículos.

FONTE: Os Autores (2022)
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Pré-condições:
Este caso de uso pode iniciar somente se:
1.

O porteiro possuir cadastro habilitado e estar logado na plataforma.

2.

O sistema carregar a lista de veículos registrados.

Pós-condições:
Após o fim normal desse caso de uso o sistema deve:
1.

Exibir a lista de veículos e seus dados para o porteiro verificar.

Ator Primário:
Porteiro.
Fluxo de Eventos Principal:
1.

O sistema apresenta a tela com os veículos cadastrados para o

porteiro. (DV96)
Fluxos Alternativos
Não se aplica.
Fluxos de Exceção
Não se aplica.
Regras de Negócio
Não se aplica.
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UC035 – Manter Acesso Visitante
Descrição:
Este caso de uso serve para registrar a entrada e saída de visitantes.
Data Views:
DV97 – Tela de Visitas

FONTE: Os Autores (2022)

DV98 – Ver Visitante

DV99 – Visitante sem foto

FONTE: Os Autores (2022)

FONTE: Os Autores (2022)
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DV100 – Capturar foto visitante

FONTE: Os Autores (2022)

Pré-condições:
Este caso de uso pode iniciar somente se:
1.

O porteiro possuir cadastro habilitado e estar logado na plataforma.

2.

O sistema carregar a lista de visitantes agendados.

Pós-condições:
Após o fim normal deste caso de uso o sistema deve:
1.

Registrar os dados de entrada e saída de visitantes ao condomínio.

2.

Registrar imagens de visitantes que não possuem.

Ator Primário:
Porteiro.
Fluxo Principal:
1.

O sistema carrega a lista de visitantes registrados.

2.

O sistema apresenta a tela. (DV97)

3.

O porteiro seleciona a opção Entrada. (A1)(A2)

4.

O sistema apresenta uma janela de confirmação

5.

O porteiro pressiona a opção Sim. (A3)

6.

O sistema registra a entrada do visitante e retorna uma mensagem de

confirmação. (E1)
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7.

O caso de uso é encerrado.

Fluxos Alternativos:
A1: Botão “Ver” pressionado
1.

O sistema carrega os dados do visitante selecionado.

2.

O sistema apresenta a tela com os dados do visitante e as últimas

visitas registradas. (DV98) (A4)
3.

O porteiro fecha a janela.

4.

O caso de uso é encerrado.

A2: Botão “Saída” pressionado
1.

O sistema apresenta uma janela de confirmação

2.

O porteiro pressiona a opção Sim. (A3)

3.

O sistema registra a saída do visitante e retorna uma mensagem de

confirmação.
4.

O caso de uso é encerrado

A3: Botão “Não” pressionado.
1.

A janela de confirmação é finalizada.

2.

O sistema retorna para a tela anterior.

A4: Botão “Nova Foto” pressionado.
1.

O sistema exibe a janela nova foto.

2.

O porteiro pressiona o botão capturar para tirar a foto do visitante.

(DV100)
3.

O sistema armazena e exibe a nova foto.

4.

O porteiro pressiona o botão “Salvar”. (A5)

8.

O sistema apresenta uma janela de confirmação

5.

O porteiro pressiona a opção Sim. (A3)

6.

O sistema atualiza a foto do visitante.

7.

O sistema retorna para a tela anterior.

Fluxos de Exceção:
E1: O morador não insere uma imagem para o visitante.
1.

O sistema verifica que não há uma imagem para o visitante.
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2.

O sistema exibe as informações do visitante sem a foto. (DV99)

3.

O sistema apresenta uma mensagem indicando a necessidade de

registrar uma nova foto.
4.

O sistema apresenta um botão para a janela de captura da foto. (A4)

Regras de Negócio:
R1: O visitante não precisa obrigatoriamente ser cadastrado com uma imagem.
R2: Apenas visitantes com imagem podem ter acesso registrado ao condomínio.
R3: O visitante só poderá entrar no condomínio se estiver inserido numa visita que
englobe a data atual.
R4: O visitante pode entrar e sair do condomínio inúmeras vezes enquanto estiver
dentro do período que atenda a visita.
R5: O registro de saída só poderá ser efetivado após a existência de um registro de
entrada.
UC036 – Ver Morador Porteiro
Descrição:
Este caso de uso serve para o porteiro consultar dados dos moradores do
condomínio.
Data Views:
DV101 – Tela de visualização de Moradores.

FONTE: Os Autores (2022)
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DV102 – Tela ver morador por apto.

DV103 – Tela de ver morador.

FONTE: Os Autores (2022)

FONTE: Os Autores (2022)

Pré-condições:
Este caso de uso pode iniciar somente se:
1.

O porteiro possuir cadastro habilitado e estar logado na plataforma.

2.

O sistema carregar os dados dos moradores cadastrados.

Pós-condições:
Após o fim normal deste caso de uso o sistema deve:
1.

Apresentar dados de moradores.

Ator Primário:
Porteiro.
Fluxo Principal:
1.

O sistema carrega os dados de moradores. (DV101)

2.

O porteiro pressiona o botão referente ao apartamento.

3.

O sistema apresenta a tela. (DV102) (A1)

4.

O porteiro fecha a janela com os dados.

5.

O caso de uso é encerrado.

Fluxos Adicionais:
A1: Botão “Visualizar” morador é pressionado.
1.

O sistema apresenta a tela. (DV103)

2.

O porteiro fecha a janela com os dados.
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APÊNDICE C – DIAGRAMA DE CLASSE
FIGURA 134 - DIAGRAMA DE CLASSE DE DOMÍNIO

FONTE: Os Autores (2022)
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FIGURA 135 - DIAGRAMA DE CLASSE VIEWS

FONTE: Os Autores (2021)

FIGURA 136 - DIAGRAMA DE CLASSE MANAGED BEAN

FONTE: Os Autores (2021)
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FIGURA 137 - DIAGRAMA DE CLASSE FACADE

FONTE: Os Autores (2021)
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FIGURA 138 - DIAGRAMA DE CLASSE DAO

FONTE: Os Autores (2021)
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FIGURA 139 - DIAGRAMA DE CLASSE VALIDATOR

FONTE: Os Autores (2021)
FIGURA 140 - DIAGRAMA DE CLASSE UTIL

FONTE: Os Autores (2021)
FIGURA 141 - DIAGRAMA DE CLASSE PACOTES

FONTE: Os Autores (2021)
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APÊNDICE D – DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA
FIGURA 142 - NOVO MORADOR

FONTE: Os Autores (2021)

FIGURA 143 - APROVAR MORADOR

FONTE: Os Autores (2021)
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FIGURA 144 - DESATIVAR MORADOR RESPONSÁVEL

FONTE: Os Autores (2021)

FIGURA 145 - NOVA ASSEMBLÉIA

FONTE: Os Autores (2021)
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FIGURA 146 - NOVA QUESTÃO ASSEMBLÉIA

FONTE: Os Autores (2021)

FIGURA 147 - NOVA ELEIÇÃO ASSEMBLÉIA

FONTE: Os Autores (2021)
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FIGURA 148 - VOTAR QUESTÃO ASSEMBLÉIA

FONTE: Os Autores (2021)

FIGURA 149 - INSERIR COMENTÁRIO ASSEMBLÉIA

FONTE: Os Autores (2021)
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FIGURA 150 - ENCERRAR ASSEMBLÉIA

FONTE: Os Autores (2021)
FIGURA 151 - INSERIR PARECER ASSEMBLÉIA

FONTE: Os Autores (2021)
FIGURA 152 - FINALIZAR ASSEMBLÉIA

FONTE: Os Autores (2021)
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FIGURA 153 - EMITIR BOLETO DE TAXA DE CONDOMINÍO

FONTE: Os Autores (2021)

FIGURA 154 - EMITIR BOLETO DE NOTIFICAÇÃO

FONTE: Os Autores (2021)

FIGURA 155 - REGISTRAR RECEITA

FONTE: Os Autores (2021)
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FIGURA 156 - REGISTRAR DESPESA

FONTE: Os Autores (2021)

FIGURA 157 - NOVA VISITA

FONTE: Os Autores (2021)
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FIGURA 158 - REGISTRAR ENTRADA VISITANTE

FONTE: Os Autores (2021)
FIGURA 159 - REGISTRAR SAÍDA DE VISITANTE

FONTE: Os Autores (2021)
FIGURA 160 - REGISTRAR FOTO DE VISITANTE

FONTE: Os Autores (2021)

232

APÊNDICE E – DIAGRAMA DE TRANSIÇÃO DE ESTADOS
FIGURA 161 - DIAGRAMA DE ESTADOS DE ASSEMBLÉIA

FONTE: Os Autores (2021)

FIGURA 162 - DIAGRAMA DE ESTADOS DE ATENDIMENTO

FONTE: Os Autores (2021)
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APÊNDICE F – DIAGRAMA ENTIDADE RELACIONAMENTO
FIGURA 163 - DIAGRAMA ENTIDADE RELACIONAMENTO

FONTE: Os Autores (2021)
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APÊNDICE G – ESCOPO DO PROJETO
Gerenciamento de Condomínio
Síndico
 Confirmar cadastro do morador: O síndico é responsável por confirmar o
cadastro do morador (Realizado na sessão autocadastro) e assim liberar o
acesso deste ao sistema e suas funcionalidades.
 Cadastro de porteiro e demais funcionários: O sindico é responsável pela
contratação de porteiros e funcionário que realizam serviços no condomínio,
logo também é responsável pelo cadastro destes no sistema (Dados
Pessoais, empresa contratante, serviço prestado, dias e horários de acesso
ao local).
 Controle de vagas: O sindico é responsável por gerenciar a distribuição de
vagas de estacionamento no condomínio e manter o cadastro atualizado
indicando o usuário dessas vagas (Número do apartamento e veículo).
 Controle de salão de festas: O síndico é responsável por controlar a
utilização do salão de festa de acordo com a data das requisições dos
moradores e a freqüência de utilização.
 Cadastro de despesas, serviços e valores arrecadados: O síndico é
responsável pelo cadastro de despesas do condomínio, serviços contratados,
período de duração dos contratos, número das atas que trataram destes
serviços e disponibilização dessas informações aos demais moradores.
 Cadastro de noticias: O síndico é responsável pelo cadastro das notícias
que serão dispostas no portal para os moradores.
 Cadastro de atas de reuniões/assembléias: O síndico é responsável pelo
cadastro das atas de reuniões do condomínio e assembléias, com as
informações dos participantes, assuntos tratados e decisões tomadas.
 Criação de assembléia: O síndico é responsável pela criação de
assembléias online, disponibilizando assuntos tratados, opções para votação,
datas de inicio e finalização dos assuntos tratados.
 Notificação de moradores: O perfil do síndico tem uma área destinada ao
envio de mensagens aos moradores (Individual ou grupo).
 Desabilitar o acesso do morador ao sistema e as dependências: O
síndico pode desabilitar o acesso do morador ao sistema em caso deste
deixar de fazer parte do condomínio.
 Emissão de relatório de pagamento: Área do sistema onde o sindico
consegue emitir e verificar o relatório dos moradores que estão com as taxas
de condomínio em dia.
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Morador
 Autocadastro: O morador do condomínio realiza o cadastro online, com seus
dados pessoais, bloco, número do apartamento e esses dados são
submetidos ao síndico para confirmação do novo morador e liberação de
acesso ao sistema.
 Alteração de dados cadastrais: Área do sistema em que o morador pode
realizar a edição dos seus dados.
 Cadastro (Remoção) de dependentes: Área do sistema em que o morador
cadastrar os demais membros da família no sistema para que possam ter
acesso ao condomínio.
 Cadastro de veículo: Área do sistema onde o morador cadastra o(s)
veiculo(s) seu ou de algum dependente, desde que esse possua vaga de
estacionamento disponível.
 Cadastro de visitantes: Área do sistema onde o morador cadastra visitantes
com datas e períodos em que esses terão acesso ao condomínio.
 Solicitação de pautas, sugestões e reclamações: Área do sistema onde o
morador solicita pautas para as reuniões, faz sugestões e reclamações e as
submetem ao síndico.
 Solicitação de vagas e salão de festas: Área do sistema para requisição de
utilização de áreas de serviços coletivos como salão de festas, vagas de
garagens e outros mais que o condomínio oferecer.
 Acesso ao mural de notícias: Página inicial do sistema que disponibiliza as
noticias referentes ao condomínio de acordo com a data.
 Acesso ao balanço (Despesas e serviços referentes ao condomínio):
Área do sistema que disponibiliza as receitas, despesas e detalha os serviços
e gastos contratados pelo condomínio.
 Acesso a notificações e mensagens: Área do sistema onde chegam as
mensagens e notificações para os moradores.
 Assembléia online: Área do sistema onde o morador pode interagir com a
assembléia aberta em questão e pode verificar os dados das assembléias
anteriores.
 Emissão de boletos condomínio: Área do sistema onde o morador pode
emitir o boleto referente à taxa de condomínio.
Porteiro
 Controle de acesso: Área do sistema onde o colaborador verifica as pessoas
autorizadas a entrar nas dependências do condomínio e registra entrada e
saída.
 Notificação de moradores e correspondências: Área do sistema onde o
colaborador pode deixar uma notificação para os moradores caso chegue
alguma correspondência ou alguém procure o morador em questão.
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APÊNDICE H – CHECKLIST DE ATIVIDADES
TABELA 2 - CHECKLIST DE ATIVIDADES
Status

Executor

Obs

Definição do Tema

-

-

-

Levantamento de requisitos

-

-

-

Definição de Lingugem/Tecnologias

-

-

-

Escopo do projeto

-

-

-

Esboço do cronograma

-

-

-

Aprimoramentos dos requisitos

-

-

-

Definição das sprints

-

-

-

Gantt

OK

Lucas

Diagrama de caso de uso

OK

Lucas

Diagrama de classe

OK

Lucas

Diagrama entidade relacionamento

OK

Lucas

Script de banco de dados

OK

Igor

Introdução/Justificativa (Doc)

OK

Arthur

Configuração de Ambientes

OK

-

Templates (Síndico, Morador e Porteiro)

OK

Lucas

Telas de Login

OK

Lucas

Login/Logoff (Síndico, Morador e Porteiro)

OK

Igor

PhaseListener

OK

Igor

Introdução/Objetivos - Geral e Especifico (Doc)

OK

Arthur

Mural de Notícias (Síndico, Morador e Porteiro)

OK

Lucas

Formulário de Noticias (Síndico)

OK

Igor

Tela AutoCadastro Morador

OK

Igor

Ver Noticia

OK

Lucas

CRUD de Noticias

OK

Igor

Introdução/Organização do Documento (Doc)

OK

Arthur

AutoCadastro Morador

OK

Igor

Tela Aprovaçao Morador

OK

Lucas

Atividade

Tela Edição de Dados (Morador)

OK

Igor

Aprovação/Exclusão Morador

OK

Igor

Edição de Dados Morador

OK

Igor

Fund/Negocio (Doc)

OK

Arthur

Tela Acesso Moradores (Síndico)

OK

Lucas

Formulário Reativar Morador

OK

Igor

Alteração Acesso Morador

OK

Igor

Desativar/Reativar Morador

OK

Igor

Tela Veículos (Morador)

OK

Lucas

Formulário Veículos (Morador)

OK

Igor

Fund/Tecnologias (Doc)

OK

Arthur

Tela Dependentes (Morador)

OK

Lucas

Formulário Dependentes (Morador)

OK

Igor

CRUD Dependentes

OK

Igor
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Tela de Visitas (Morador)

OK

Lucas

Fund/Tecnologias (Doc)

OK

Arthur

Tela Visitante (Morador)

OK

Lucas

CRUD Visitante (Morador)

OK

Igor

Fund/Tecnologias (Doc)

OK

Arthur

Formulário Visita

OK

Igor

Tela Ver Visita (Morador)

OK

Lucas

Inserir Visitantes Visita (Morador)

OK

Igor

Mat&Metds - Adapt Scrum (Doc)

OK

Arthur

Tela Funcionarios (Síndico)

OK

Lucas

Formulario Novo Funcionario (Síndico)

OK

Igor

Tela Ver Funcionario (Síndico)

OK

Lucas

Mat&Metds - Materiais (Doc)

OK

Arthur

Tela Edição de Dados (Funcionários)

OK

Lucas

CRUD Funcionario

OK

Igor

Gerar Nova Senha Funcionario (Síndico)

OK

Igor

Primeiro Acesso Funcionário

OK

Igor

Tela Visitas (Porteiro)

OK

Lucas

Tela Ver Visitante (Porteiro)

OK

Lucas

Tela Nova Foto Visitante (Porteiro)

OK

Lucas

Registrar Entrada/Saída Visitante (Porteiro)

OK

Igor

Mat&Metds - Infra e Crono (Doc)

OK

Arthur

Tela Atendimentos (Morador)

OK

Lucas

Formulario Atendimento (Morador)

OK

Igor

Tela Ver Atendimento (Morador/Sindico)

OK

Lucas

CRUD Comentario Atendimento

OK

Igor

Mat&Metds - Desenv. do Proje (Doc)

OK

Arthur

Tela Atendimentos (Síndico)

OK

Lucas

Poll Comentarios

OK

Igor

CRUD Atendimento

OK

Igor

Tela Estacionamento (Síndico)

OK

Lucas

Mat&Mtds - Sprints e Consi (Doc)

OK

Arthur

Formulario Vaga (Síndico)

OK

Igor

Tela Ver Vaga (Síndico)

OK

Lucas

Tela Estacionamento (Morador)

OK

Lucas

CRUD Estacionamento

OK

Igor

Apr Result - Intro/Arquitetura (Doc)

OK

Arthur

Tela Salão de Festas (Síndico/Morador)
Formulario Agendamento Salão de Festas
(Síndico)

OK

Lucas

OK

Lucas

CRUD Salão de Festas

OK

Igor

Tela Assembleia (Síndico)

OK

Lucas

Apr Result - Descrição do Software (Doc)

OK

Arthur

Formulario Assembleia (Síndico)

OK

Igor

Tela Detalhes Assembleia (Síndico)

OK

Lucas
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CRUD Assembleia

OK

Igor

Formulario Questão Assembleia (Síndico)

OK

Igor

Tela Ver Questão Assembleia (Síndico/Morador)

OK

Lucas

Apr Result - Descrição do Software (Doc)

OK

Arthur

CRUD Questão Assembléia

OK

Igor

CRUD Comentario Assembléia

OK

Igor

Poll Comentarios

OK

Igor

Formulario Eleição Assembleia (Síndico)

OK

Lucas

Tela Advertência (Síndico)

OK

Lucas

Apr Result - Descrição do Software (Doc)

OK

Arthur

Formulario Advertência (Síndico)

OK

Igor

Tela Infrações (Síndico)

OK

Lucas

Formulario Infrações (Síndico)

OK

Lucas

CRUD Infrações

OK

Igor

CRUD Advertências

OK

Igor

Apr Result - Descrição do Software (Doc)

OK

Arthur

Tela Taxa de Condominio (Morador)

OK

Lucas

Tela Advertências e Multas (Morador)

OK

Lucas

Tela Ver/Imprimir Multa (Morador)

OK

Lucas

Emissão de Boletos (Morador)

OK

Igor

Especificação de caso de uso (Doc)

OK

Arthur

Tela Financeiro (Síndico)

OK

Lucas

Tela Ver Financeiro (Síndico)

OK

Lucas

Formulario Registro Financeiro (Síndico)

OK

Igor

CRUD Financeiro

OK

Igor

Tela Emissão de Relatórios (Síndico)

OK

Lucas

Especificação de caso de uso (Doc)

OK

Arthur

Formulario Relatórios

OK

Igor

Criação/Integração de Relatórios

OK

Igor

Tela Balanço Financeiro

OK

Igor

Tela Dados Morador (Síndico/Porteiro)

OK

Lucas

Lista Veículos (Porteiro)

OK

Igor

Especificação de caso de uso (Doc)

OK

Arthur

Recuperação de Acesso (Morador)

OK

Igor

Lista Debitos (Síndico)

OK

Igor

Tela Mensagens (Síndico,Morador e Porteiro)
Formulario Mensagens (Síndico,Morador e
Porteiro)

OK

Lucas

OK

Igor

CRUD Mensagens

OK

Igor

Especificação de caso de uso (Doc)

OK

Arthur

Tela de Erros

OK

Igor

Alertas

OK

Igor

Diagramas de Sequência/Estados/Classes (Doc)

OK

Lucas

Conclusão e Formatação (Doc)

OK

Arthur

Testes

OK

-

239

Apresentação do Sistema e Monografia

OK

-

Testes e Correções do Sistema

OK

-

FONTE: Os Autores (2021)

