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RESUMO 
 
Este projeto tem como finalidade descrever todo o processo de desenvolvimento 

de um software com a finalidade de controlar a gestão interna de associações 

filantrópicas, bem como qualquer tipo de associação beneficente. Com o 

funcionamento do sistema tem-se o objetivo de controlar as informações 

cadastrais dos alunos, aulas, patrimônios, funcionários, compra de materiais e 

frequência acadêmica. Com isso o software fornecerá uma reorganização nas 

rotinas diárias, administrativas da associação. O projeto foi desenvolvido 

seguindo conceitos de orientação a objetos. Utilizando apenas ferramentas e 

tecnologias gratuitas.   

 

 

Palavras-chaves: Controlar; Associação; Projeto; Tecnologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ABSTRACT 

 
This project aims to describe the entire process of developing a software in order 

to control the internal management of philanthropic associations, as well as any 

kind of charitable association. This system operation has the objective to 

controlling the registration information of students, classes, assets, employees, 

purchase of materials and academic frequency. With this, the software will 

provides a reorganization in daily routines, administrative association. The project 

was developed following guidance concepts object. Using only free tools and 

technologies.  

 
Keywords: Control; Association; Project; Technology 
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1 – INTRODUÇÃO  

Considerando o advento da era da informação, a implantação de processos de 

informatização vem se tornando cada vez mais essencial em ambientes 

corporativos e associações, visando esta carência tem-se a necessidade do 

desenvolvimento de um software que vise suprir essa carência de agilidade nos 

processos gerenciais das associações filantrópicas e de caridades. 

Este projeto visa apresentar todos os passos para o desenvolvimento de uma 

aplicação em que supra esses potenciais problemas apresentados em 

processos de informação. Desta forma a Associação de Assistência ao Menor 

de Platina, cedeu dados de seu funcionamento interno e seus processos de 

gestão organizacional, visando a colaboração com o trabalho. 

 

1.1 – OBJETIVOS 

Consiste como principal objetivo o projeto auxiliar nas tomadas de decisões e 

obtenção de informações de formas automatizadas e agilizar processos 

administrativos. 

Considerando a total implantação do sistema, visa – se reduzir o fluxo de 

processos administrativos que ainda são feitos de forma manual, assim gerando 

uma agilidade na obtenção de informações, segurança de informações 

pertinentes a associação e aos alunos e melhoria do controle de frequência que 

ainda são feitos manualmente. 

 

1.2 – JUSTIFICATIVAS 

Com o frequente crescimento da associação viu-se a necessidade de uma 

melhoria nos processos administrativos e gerenciais da associação. De forma a 

controlar e organizar informações que ainda são feitos manualmente, com o 

software em funcionamento objetiva-se transferir dados manuscritos para dados 

digitais, sendo assim, todas as fichas de matriculas e frequência que ainda são 

feitas manualmente passam a fazer parte integrada de um único sistema de 

informação. 
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Por se tratar de associação a constante necessidade de apresentação de 

informações em reuniões e eventos, também é de real importância, porém o 

controle acadêmico atual não traz uma agilidade quanto a obtenção de 

informações para apresentação nas mesmas. Com uma emissão de relatórios 

automatizada visa-se suprir essa dificuldade. 

 

1.3 – MOTIVAÇÕES 

Como motivação para o desenvolvimento do projeto, foi o espirito de 

solidariedade, o apoio a Associação de Assistência ao Menor de Platina, a busca 

por conhecimento de novas tecnologias, o desenvolvimento pessoal e a 

colaboração com todos os alunos e funcionários da associação. 

 

1.4 – ESTRUTURAS DO TRABALHO  

Seguindo assim os devidos padrões de projeto, estabeleceram-se seis capítulos 

que visam estruturar o trabalho. 

No primeiro capitulo é feita a introdução do projeto, com objetivo, justificativa e 

motivações. No segundo, feita a demonstração dos levantamentos de requisitos 

e planejamento do projeto. 

Já no terceiro, apresenta-se, algumas ferramentas e tecnologias utilizadas. No 

quarto capitulo aponta-se a metodologia de analise, bem como alguns diagramas 

de caso de uso, diagrama de classes, narrativas de caso de uso, dentre outros.  

O capitulo cinco tem por objetivo demonstrar o processo de implementação do 

software, assim mostrando alguns aspectos voltados a programação e ao 

desenvolvimento do banco de dados. O capitulo seis apresenta a conclusão, e 

por último o capitulo sete, visa apresentar as referências bibliográficas utilizadas.     
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2 – METODOLOGIAS DE ANALISE ORIENTADA A OBJETOS 

A orientação a objetos surgiu com o objetivo de suprir uma carência então 

predominante em desenvolvimento de software. Com linguagens de 

programação mais antigas não haviam separação nos elementos do código, 

todos os códigos eram criados em um único bloco, assim tornando o código 

muito difícil de ser gerenciado e reutilizado. Para resolver esse problema foi 

criada então a programação estruturada.  

Com esse novo paradigma surgiram estruturas de controle que permitiam a 

criação de comando condicional. Com a evolução da programação estruturada 

surgiu a programação orientada a objetos, que permitia a estruturação dos dados 

e conceitos de software facilitando assim a compreensão do código, organizando 

e melhorando a gestão.  

Visando um avanço em projetos orientados a objetos surge a UML como forma 

de planejamento e gestão dos processos de desenvolvimento de software. 

 

Segundo Guedes (2011 p. 19) 

 

 “A UML – Unified Modeling Language é uma linguagem visual utilizada para 

modelar softwares baseados no paradigma de orientação a objetos. É uma 

linguagem de modelagem de proposito geral que pode ser aplicada a todos os 

domínios de aplicação. Essa linguagem tornou-se, nos últimos anos, a 

linguagem padrão de modelagem adotada internacionalmente pela indústria da 

engenharia de software.“ 

 

– CLASSES 

O conceito de classe pode ser interpretado como uma forma de passos ou 

características lógicas de um objeto, ou seja, uma classe determina as ações e 

atributos de um objeto, de forma a dinamizar os processos de criação de novos 

objetos. 

 

– OBJETOS  

O objeto em si nada mais é do que a instancia da classe, com todos os seus 

atributos e métodos especificados de acordo com as características de sua 
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classe representativa. 

– ATRIBUTOS  

Os atributos são as características dos objetos de forma abstrata, uma classe 

representa uma determinada variação de objetos, os atributos determinam as 

características que cada objeto pertencente a esta classe terá. 

 

– MÉTODOS  

Os objetos além de possuírem atributos podem possuir ações, as ações são 

determinadas em atributos pertencentes as classes que dão origem a seus 

respectivos objetos. 

 

2.5 – FERRAMENTAS UTILIZADAS 

Para a realização deste projeto serão utilizadas algumas ferramentas com o 

objetivo de desenvolver o software e diagramas de UML.  

 

2.5.1 – Net Bens IDE 8.0.2 

Para desenvolvimento do projeto foi selecionado a IDE Net Bens 8.0.2 pensando 

em uma melhor produtividade e organização dos códigos.  

 

“O NetBeans começou como um projeto estudantil (originalmente denominado 

Xelfi) na República Tcheca em 1996. O objetivo era escrever um Java IDE similar 

ao Delphi no Java. O Xelfi foi o primeiro Java IDE (Ambiente Integrado de 

Desenvolvimento) escritos em Java, com suas pré-versões em 1997.”  

(Disponível em: https://netbeans.org/about/history_pt_BR.html )  
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2.5.2 – MYSQL 

Sistema de gerenciamento de banco de dados (SGBD) MySql foi selecionado 

para suprir a gestão de processos de banco de dados assim gerenciando as 

tabelas e operações de armazenamentos.  

 

Segundo Douglas Rocha Mendes (2011 p. 25)  

O MySql é um SGBD que utiliza a linguagem SQL que o principal objetivo 

da criação da linguagem SQL é padronizar a manipulação de dados em 

bancos de dados relacionais. 

 

2.5.3 – JAVA  

Para o desenvolvimento do software foi escolhido a linguagem JAVA, visando 

assim uma economia em compras de softwares e tecnologias pagas. 

O Java trabalha com conceito de maquina virtual e orientação a objetos  

 

Segundo Deitel (2010 p. 13) 

O Java é usado para desenvolver aplicativos corporativos de grande 

porte, aprimorar a funcionalidade de servidores da Web, fornecer 

aplicativos para dispositivos de consumo popular e para muitos outros 

fins. 

Programas Java consistem em partes chamadas classes. As classes 

incluem partes chamadas métodos que realizam tarefas e retornam 

informações quando as tarefas são concluídas. 

 

2.5.4 - ASTAH COMUNITY 7.0 

O Astah Comunity é uma ferramenta para desenvolvimento de diagramas 

utilizados pela UML, se trata de uma ferramenta que dispõem de layouts fáceis 

e intuitivos, o Astah conta com uma grande quantidade de diagramas a serem 

utilizados. 

 

2.5.5 – JasperReports  

O JasperReports é um framework para a geração de relatórios. É uma 

ferramenta totalmente open source e gratuita, e a mais utilizada com esse 

propósito atualmente.  

Junto com o JasperReports será utilizado o iReports que visa melhorar o layout 
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dos relatórios do sistema. 

(Disponível em: http://www.k19.com.br/artigos/relatorios-em-java-jasperreports-

e-irepor/) 

  

http://www.k19.com.br/artigos/relatorios-em-java-jasperreports-e-irepor/
http://www.k19.com.br/artigos/relatorios-em-java-jasperreports-e-irepor/
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3 – LEVANTAMENTOS DE REQUISITOS E PLANEJAMENTO DE 

PROJETO  

Neste capitulo são apresentados os levantamentos de requisitos e 

planejamentos do projeto, assim dando uma visão inicial do sistema. 

3.1 – ENTREVISTAS PADRÃO 

 

Empresa (Cliente): 
Associação de Assistência ao Menor de Platina - AMPLA 

Software a ser desenvolvido: 
Sistema de Gestão Escolar e Funcionamento Interno 

Responsáveis pelo pedido do software: 
Eunice Fragoso da Silva – Diretora da Associação  

Descrição do problema a ser desenvolvido pelo software: 
Em conversa com a diretora da associação e funcionários, verificou-se a necessidade da 

Implantação de um software que vise a melhoria no processo organizacional da 
associação, visando a informatização do processo de matriculas de alunos, gerenciamento 
dos relatórios de aulas, controle de frequência dos alunos, controle de avaliações feitas 
pelos professores, gestão de horários de aulas, controle de entrada e saída de alunos, 
controle dos patrimônios da associação, agilizar processos de rematrícula, levantamento 
de dados de alunos e aulas. 

Resultados esperados com a implementação do software: 
Tem-se o objetivo de agilizar os processos de gestão da associação, visando a 
Informatização dos processos antes realizados em fichas manuais. Desta forma preza-se 
a integridade dos dados acadêmicos dos alunos que poderão solicitar as informações a 
médio e longo prazo. 
Com o controle dos relatórios de aulas os professores e colaboradores terão uma melhor 
gestão e visualização de suas aulas ministradas, atividades desenvolvidas, metas e 
objetivos de aula, tais como informações adicionais sobre seus alunos. 
A gestão dos alunos visa um melhor controle e visualização do nível de frequência escolar, 
tal como comportamento em aula, dados cadastrais, notas em avaliações, assim 
melhorando a visualização das informações por parte da diretoria e coordenação da 

Associação. 
Com o controle dos patrimônios espera-se uma melhor visualização dos itens escolares tal 
como entrada e saída de novos patrimônios. 
A gestão de matriculas visa a informatização dos processos de matricula e rematrícula que 
ainda são feitos manualmente. Os processos de rematrículas são feitos anualmente tendo 
que recadastrar o aluno, com a implementação do software resolveria este problema visto 
que as informações dos alunos já existem nas bases de dados da associação. 
Emissões de relatórios para melhor visualização de informações acadêmicas. 

Ambientes de execução do software: 
Microcomputadores, desktop ou notebooks com Windows sete, Linux Ubuntu 16.04 ou 
versões superiores. Java versão 8 com devida JVM instalada, Banco de dados MySql 

Questões de desempenho/restrição: 
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Para funcionamento do sistema o usuário conta com duas maquinas Pentium 4 com 
Sistema operacional Windows 7, uma Celeron dual core com sistema Windows 7 
32bits.Pela variação dos tipos de hardware da associação foi determinado que para este 
projeto a melhor solução de tecnologia seria Java. Rodando assim aplicações leves e de 
multi-plataforma. 
A associação conta com as restrições de senhas para acesso ao sistema, terão acesso ao 
sistema professores, colaboradores, diretoria, coordenação e administração do sistema. 

Informações adicionais: 
O software a ser desenvolvido para a associação de assistência ao menor de Platina – 
AMPLA será desenvolvido utilizando apenas tecnologias gratuitas e ou de código aberto, 
para assim demostrar a viabilidade de ferramentas gratuitas e reduzir os custos com a 
implementação. 
O Sistema será desenvolvido totalmente gratuito e repassado a associação sem qualquer 
custo, seu processo de manutenção também será feito sem custo, afim de beneficiar a  
associação e aumentar os níveis acadêmicos por parte do desenvolvedor. 

Tabela 1 - Entrevista Padrão 
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3.2 – PLANEJAMENTOS DO PROJETO 

3.2.1 – Estrutura Analítica do Projeto  

A imagem a seguir tem por objetivo representar a estrutura analítica do projeto, 

visando assim uma breve apresentação das etapas do trabalho. 

  

Figura 1- Estrutura Analítica do Projeto 
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3.2.2 – Cronograma 

 

Nome da Tarefa Duração  Inicio  Termino Nomes dos Recursos 

1 -Planejamento do 
Projeto  

21 Dias     

Descrição do                        
Sistema 

3 Dias 01/12/2015 04/12/2015 LibreOffice Writer 

Estrutura Analítica 5 Dias 05/12/2015 10/12/2015 Free Mind 

Desenvolvimento do 
Cronograma 

3 Dias 11/12/2015 14/12/2015 LibreOffice Calc 

Desenvolvimento do 
Orçamento 

5 Dias 15/12/2015 20/12/2015 LibreOffice Calc 

Mapa Mental 5 Dias 21/12/2015 25/12/2015 Free Mind 

2 – Analise do Projeto  60 Dias    

Analise do Sistema 4 Dias 26/12/2015 29/12/2015 LibreOffice Writer 

Levantamento de 
Requisitos 

6 Dias 30/12/2015 05/01/2016 LibreOffice Writer 

Casos de Uso  10 Dias 06/01/2016 16/01/2016 Astah Community 

Diagrama de Classes 10 Dias 17/01/2016 26/01/2016 Astah Community 

Diagrama de Atividades 10 Dias 27/01/2016 05/02/2016 Astah Community 

Diagrama de Sequencia 10 Dias 06/02/2016 15/02/2016 Astah Community 

Diagrama ER 10 Dias 16/02/2016 25/02/2016 Astah Community 

3 – Programação  120 Dias    

Programação do Banco 
de Dados  

25 Dias 26/02/2016 21/03/2016 MySql Workbench 

Criação de Classes 
Padrões  

10 Dias 22/03/2016 31/03/2016 NetBeans IDE 8.0.2 

Classe de Conexão 5 Dias 01/04/2016 05/04/2016 NetBeans IDE 8.0.2 

Classes DAO 30 Dias 06/04/2016 05/05/2016 NetBeans IDE 8.0.2 

Desenvolvimento de 
Interface 

40 Dias 06/05/2016 14/06/2016 NetBeans IDE 8.0.2 

Emissões de Relatórios 10 Dias 15/06/2016 24/06/2016 NetBeans IDE 8.0.2 

4 – Teste de Software 14 Dias 25/06/2016 08/07/2016 NetBeans IDE 8.0.2 

Tabela 2- Cronograma 
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3.2.3 – Orçamento  

Orçamento do projeto, estimativa de custos para as atividades e recursos 

utilizados no projeto. 

 

Pessoal 

 

Analista Quantidade de Horas Custo/Hora(R$) Total(R$) 

Raphael Berto da Silva 360 R$ 5,00 R$ 1.800,00 

Tabela 3- Orçamento Pessoal 1 

 

 

Programador Quantidades de Horas Custo/Hora(R$) Total(R$) 

Raphael Berto da Silva 720 R$ 3,00 R$ 2.880,00 

Tabela 4 - Orçamento Pessoal 2 

 

Estes valores são apenas por estimativa, a intenção ao fim do projeto é ser 

entregue a associação sem ser cobrado nenhum valor. 
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3.2.4 – Mapa Mental 

Com o mapa mental tem-se uma breve estrutura do funcionamento do 

software, apresentando assim suas principais funções e características. 

  

Figura 2- Mapa Mental 
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3.2.4 – Lista de Eventos 

Numero  Descrição UC Quem Inicia  

1 Usuário efetua autenticação no sistema Efetuar 

Login 

Diretor, 

Funcionário, 

Professor 

2 Professor Seleciona a opção Gerenciar Aulas Manter Aulas  Professor, 

Funcionário 

3 Diretor abre gerenciar cursos Manter 

Cursos 

Funcionário 

4 Diretor seleciona gerenciar funcionários Manter 

funcionário 

Diretor 

5 Funcionário seleciona gerenciar alunos Manter 

alunos 

Diretor, 

Funcionário 

6 Diretor seleciona gerenciar professores Manter 

Professor  

Diretor, 

Funcionário 

7 Funcionário seleciona gerenciar patrimônios  Manter 

patrimônios 

Funcionário 

8 Professor seleciona gerar frequência   Registrar 

Frequência 

Professor 

9 Funcionário seleciona gerenciar matriculas Manter 

matricula 

Diretoria, 

Funcionário  

10 Funcionário seleciona relatórios e a opção Relatório de 

Aniversariantes do mês 

Relatório 

Aniversario 

Funcionário 

11 Funcionário seleciona relatórios e a opção Relatório de 

agenda telefônica  

Relatório 

Telefones 

Funcionário 

12 Diretor seleciona relatórios e a opção Relatório de aulas 

ministradas 

Relatório 

aulas 

Diretor 

Tabela 5- Lista de Eventos 
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4 – METODOLOGIAS DE ANALISE  

Este capitulo tem por objetivo apresentar toda a metodologia de analise, 

apresentando assim o diagrama geral de casos de uso, casos de uso específicos 

seguido de suas narrativas, diagramas de sequência e diagrama entidade 

relacionamento para demonstrar o funcionamento do banco de dados. 

 

4.1 – DIAGRAMA DE CASO DE USO GERAL  

 
  

Figura 3- Caso de uso geral 
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4.2 – DIAGRAMAS DE CASO DE USO ESPECIFICAM  

Observam-se as especificações, característica e narrativas de cada caso de 

uso. 

 

4.2.1 – Efetuar Login  

A figura abaixo representa a ação de Efetuar Login no sistema, sendo realizada 

apenas  

por Professores, Diretores e Funcionários previamente cadastrados. 

  

Figura 4- Caso de uso 1: Efetuar Login 
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Nome do UC Efetuar Login 

Objetivo Acessar o Sistema 

Ator(es) Professor, Diretor e Funcionário 

Pré-condições Carregar o sistema 

Fluxo Principal 1 – O ator inicia o caso de uso ao abrir o software  
2 – O ator entra com informações de usuário e senha  
3 – O sistema oferece a opção de efetuar login ou sair [A1,A2] 

Fluxo 
Alternativo 

A2 – Sair 
1 – O sistema é encerrado. 

Tabela 6 - Narrativa - Efetuar Login 
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4.2.2 – Diagrama de Sequencia: Efetuar Login 

A imagem a baixo representa a sequencia em que o ator utilizara para efetuar 
Login.  

  

Figura 5- Diagrama de sequencia 1: Efetuar Login 
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4.2.4 – Manter Aulas 

A imagem a seguir demonstra o caso de uso Manter Aulas, seguido de suas 

derivações, Incluir Aulas, Alterar Aulas e Excluir Aulas. Iniciado por Professores 

e Funcionários.  

 

  

Figura 6- Caso de uso 2: Manter Aulas 
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Nome do UC Manter Aulas 

Objetivo Cadastrar aulas, alterar aulas, consultar aulas e excluir 

Ator(es) Funcionários e Professores 

Pré-condições Usuário autenticado no sistema 

Fluxo Principal 1 – O ator inicia o caso de uso selecionando a opção Gerenciar 
aulas. 
2 – O sistema oferece uma lista das atuais aulas em andamento 
no ano letivo 
3 – O ator seleciona a opção de inserir nova aula [A3,A4] 
4 – O sistema mostra que os dados foram inclusos com sucesso. 

Fluxo Alternativo A3 – Alterar aulas 
1 – O ator seleciona a opção a ser alterada. 
2 – Preenche os campos de acordo com as informações alteradas. 
3 – Grava as alterações 
A4 – Excluir aulas 
1 – O ator seleciona a aula a ser excluída . 
2 – Sistema pergunta se realmente deseja excluir. 
3 – Sistema mostra que o registro foi excluído com sucesso. 

Tabela 7 - Narrativa - Manter Aulas 

 

  



34 

 

4.2.5 – Diagrama de sequência: Manter Aulas 

A figura abaixo tem por objetivo apresentar como é feita a sequência do 

sistema no caso de uso manter aulas. 

 
  

Figura 7- Diagrama de sequencia 2: Manter aula 
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4.2.6 – Manter Cursos 

A imagem a seguir demonstra o caso de uso Manter Cursos, seguido de suas 

derivações, Incluir Cursos, Alterar Cursos e Excluir Cursos. Iniciado por Diretor 

apenas. 

 

 

 

 

 

Nome do UC Efetuar Pedido de compras 

Objetivo Gerenciar e efetuar novos pedidos de compra 

Ator(es) Funcionários  

Pré-condições Usuário autenticado no sistema 

Fluxo Principal 1 – O ator inicia o caso de uso selecionando a opção pedidos 
de compra. 
2 – O sistema abre um formulário a ser preenchido com os 
itens a serem pedidos. 
3 – Sistema oferece a opção de imprimir pedido atual. [A1] 

Fluxo Alternativo A1 – Cancelar 
1 – Ator seleciona cancelar e sistema fecha o pedido. 

Tabela 8 - Narrativa - Efetuar Pedido de compras 

Figura 8 - Caso de uso 3: Manter Cursos 
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4.2.7 – Diagrama de sequência: Efetuar Pedidos de Compra 

A imagem a seguir demonstra o diagrama de sequência do caso de uso Efetuar 

Pedidos de compra 

  

Figura 9 - Diagrama de sequencia 3: Efetuar Pedidos de compras 
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4.2.8 – Manter Funcionários 

A imagem a seguir demonstra o caso de uso Manter Funcionários, seguido de 

suas derivações, Incluir funcionários, alterar funcionários e excluir funcionários. 

O caso de uso pode ser iniciado apenas por Diretores. 

  

Figura 10 - Caso de uso 4: Manter funcionário 
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Nome do UC Manter Funcionário 

Objetivo Cadastrar novos funcionários, alterar funcionários e excluir 
funcionários 

Ator(es) Diretores 

Pré-condições Usuário autenticado no sistema  

Fluxo Principal 1 – O ator inicia o caso de uso selecionando a opção gerenciar 
funcionários. 
2 – O sistema oferece uma lista dos atuais funcionários 
cadastrados. 
3 – O ator seleciona a opção de cadastrar novo funcionário. 
[A1,A2]. 
4 – O sistema abre a tela de inclusão de funcionários.  
5 – O sistema oferece a opção de salvar. 
4 – O sistema mostra que os dados foram inclusos com sucesso, 
retorna ao passo 2 

Fluxo Alternativo A1 – Alterar Funcionários 
1 – O ator seleciona o registro a ser alterado. 
2 – O ator preenche os dados a serem alterados. 
3 – Seleciona a opção de salvar registro. 
4 – Sistema retorna ao fluxo principal. 
A2 – Excluir Funcionário 
1 – O ator seleciona o registro a ser excluído. 
2 – Ator confirma a exclusão. 
3 – Sistema Retorna ao Fluxo principal.  

Tabela 9 - Narrativa - Manter Funcionário 
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4.2.9 – Diagrama de Sequência: Manter Funcionário 

A imagem a seguir demonstra o diagrama de sequência, contendo as principais 

atividades e sequencias do caso de uso manter funcionários. 

 

 

  

Figura 11- Diagrama de sequencia 4: Manter funcionário 
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4.2.10 – Manter Alunos 

A imagem a seguir demonstra o caso de uso Manter Alunos, seguido de suas 

derivações, incluir alunos, alterar alunos e excluir alunos. O caso de uso pode 

ser iniciado apenas por Diretor e funcionário. 

  

Figura 12 - Caso de uso 5: Manter alunos 
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Nome do UC Manter Aluno 

Objetivo Cadastrar novos alunos, alterar alunos e excluir alunos 

Ator(es) Diretores e Funcionários 

Pré-condições Usuário autenticado no sistema  

Fluxo Principal 1 – O ator inicia o caso de uso selecionando a opção gerenciar 
alunos. 
2 – O sistema oferece uma lista dos atuais alunos cadastrados. 
3 – O ator seleciona a opção de cadastrar novo aluno. [A1,A2]. 
4 – O sistema abre a tela de inclusão de alunos.  
5 – O sistema oferece a opção de salvar. 
4 – O sistema mostra que os dados foram inclusos com sucesso, 
retorna ao passo 2 

Fluxo Alternativo A1 – Alterar Aluno 
1 – O ator seleciona o registro a ser alterado. 
2 – O ator preenche os dados a serem alterados. 
3 – Seleciona a opção de salvar registro. 
4 – Sistema retorna ao fluxo principal. 
A2 – Excluir Aluno 
1 – O ator seleciona o registro a ser excluído. 
2 – Ator confirma a exclusão. 
3 – Sistema Retorna ao Fluxo principal.  

Tabela 10 - Narrativa - Manter Aluno 
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4.2.11 – Diagrama de sequência: Manter Alunos 

A imagem a seguir demonstra o diagrama de sequência, contendo as principais 

atividades e sequencias do caso de uso manter alunos. 

 

Figura 13 - Diagrama de sequencia 5: Manter Alunos  



43 

 

4.2.12 – Manter Professor 

A imagem a seguir demonstra o caso de uso Manter Professor, seguido de suas 

derivações, Incluir professor, alterar professores e excluir professores. O caso 

de uso pode ser iniciado apenas por Diretor e Funcionários.  

  

Figura 14 - Caso de uso 6: Manter Professor 
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Nome do UC Manter Professor 

Objetivo Cadastrar novos professores, alterar professores e excluir 
professores 

Ator(es) Diretores e Funcionários 

Pré-condições Usuário autenticado no sistema  

Fluxo Principal 1 – O ator inicia o caso de uso selecionando a opção gerenciar 
professores. 
2 – O sistema oferece uma lista dos atuais professores 
cadastrados. 
3 – O ator seleciona a opção de cadastrar novo professor. 
[A1,A2]. 
4 – O sistema abre a tela de inclusão de professores.  
5 – O sistema oferece a opção de salvar. 
4 – O sistema mostra que os dados foram inclusos com sucesso, 
retorna ao passo 2 

Fluxo Alternativo A1 – Alterar Professor 
1 – O ator seleciona o registro a ser alterado. 
2 – O ator preenche os dados a serem alterados. 
3 – Seleciona a opção de salvar registro. 
4 – Sistema retorna ao fluxo principal. 
A2 – Excluir Professor 
1 – O ator seleciona o registro a ser excluído. 
2 – Ator confirma a exclusão. 
3 – Sistema Retorna ao Fluxo principal.  

Tabela 11 - Narrativa - Manter Professor 
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4.2.13 – Diagrama de Sequência: Manter Professor 

A imagem a seguir demonstra o diagrama de sequência, contendo as principais 

atividades e sequencias do caso de uso manter professores. 

 

Figura 15 - Diagrama de sequencia 6: Manter Professor 
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4.2.14 – Manter Patrimônios 

A imagem a seguir demonstra o caso de uso Manter Patrimônio, seguido de 

suas derivações, incluir patrimônio, alterar patrimônio e excluir patrimônio. O 

caso de uso pode ser iniciado apenas por Funcionários. 

 

  

Figura 16 - Caso de uso 7: Manter Patrimônios 
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Nome do UC Manter Patrimônio  

Objetivo Cadastrar novos patrimônios, alterar patrimônios e excluir 
patrimônios 

Ator(es) Diretores e Funcionários 

Pré-condições Usuário autenticado no sistema  

Fluxo Principal 1 – O ator inicia o caso de uso selecionando a opção gerenciar 
patrimônios. 
2 – O sistema oferece uma lista dos atuais patrimônios 
cadastrados. 
3 – O ator seleciona a opção de cadastrar novo 
patrimônio.[A1,A2]. 
4 – O sistema abre a tela de inclusão de patrimônios.  
5 – O sistema oferece a opção de salvar. 
4 – O sistema mostra que os dados foram inclusos com sucesso, 
retorna ao passo 2 

Fluxo Alternativo A1 – Alterar Patrimônio 
1 – O ator seleciona o registro a ser alterado. 
2 – O ator preenche os dados a serem alterados. 
3 – Seleciona a opção de salvar registro. 
4 – Sistema retorna ao fluxo principal. 
A2 – Excluir Patrimônio 
1 – O ator seleciona o registro a ser excluído. 
2 – Ator confirma a exclusão. 
3 – Sistema Retorna ao Fluxo principal.  

Tabela 12 - Narrativa - Manter Patrimônio 
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4.2.15 - Diagrama de Sequência: Manter Patrimônios 

A imagem a seguir demonstra o diagrama de sequência, contendo as principais 

atividades e sequencias do caso de uso manter professores. 

 

 

Figura 17- Diagrama de sequencia 7: Manter Patrimônio 
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4.2.16 – Registrar Frequência 

A imagem a seguir representa o caso de uso registrar frequência, iniciado pelo 

ator aluno para alimentar informações de frequência. 

 

  

Figura 18 - Caso de uso 8: Registrar frequência 
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Nome do UC Registrar Frequência 

Objetivo Alunos registrarem sua frequência nos dias letivos. 

Ator(es) Alunos 

Pré-condições Professor ou funcionário ter iniciado uma nova aula 

Fluxo Principal 1 – O ator inicia o caso de uso, inserindo dados no leitor 
biométrico. 
2 – O sistema mostra a opção de frequência registrada com 
sucesso. [A1] 

Fluxo Alternativo A1 – Erro na Leitura 
2 – Caso não seja possível ler a biometria, retorna ao passo 1 

Tabela 13 - Narrativa - Registrar Frequência 

 

4.2.17 – Diagrama de Sequência: Registrar Frequência 

A imagem a seguir demonstra o diagrama de sequência, contendo as principais 

atividades e sequencias do caso de uso registrar frequência. 

 

  

Figura 19 - Diagrama de sequência 8: Registrar frequência 
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4.2.18 – Manter Matriculas 

A imagem a seguir demonstra o caso de uso Manter Matriculas, seguido de 

suas derivações, incluir matriculas, alterar matriculas e excluir matriculas. O 

caso de uso pode ser iniciado apenas por Diretor e Funcionários.  

  

Figura 20 - Caso de uso 9: Manter matricula 
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Nome do UC Manter matricula 

Objetivo Cadastrar nova matricula, alterar matriculas e excluir matriculas 

Ator(es) Diretores e Funcionários 

Pré-condições Usuário autenticado no sistema  

Fluxo Principal 1 – O ator inicia o caso de uso selecionando a opção gerenciar 

matriculas. 

2 – O sistema oferece uma lista das atuais matriculas cadastradas. 

3 – O ator seleciona a opção de cadastrar nova matricula. [A1,A2]. 

4 – O sistema abre a tela de inclusão de matriculas.  

5 – O sistema oferece a opção de salvar. 

4 – O sistema mostra que os dados foram inclusos com sucesso, retorna 

ao passo 2 

Fluxo Alternativo A1 – Alterar Matricula 

1 – O ator seleciona o registro a ser alterado. 

2 – O ator preenche os dados a serem alterados. 

3 – Seleciona a opção de salvar registro. 

4 – Sistema retorna ao fluxo principal. 

A2 – Excluir Matricula 

1 – O ator seleciona o registro a ser excluído. 

2 – Ator confirma a exclusão. 

3 – Sistema Retorna ao Fluxo principal.  

Tabela 14 - Narrativa - Manter Matricula 
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4.2.19 -Diagrama de Sequência: Manter Matricula 

A imagem a seguir demonstra o diagrama de sequência, contendo as principais 

atividades e sequencias do caso de uso manter matriculas. 

 

 

Figura 21- Diagrama de sequencia: Manter Matriculas 
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4.2.20 – Emitir Relatórios - Relatório Aniversario 

A figura abaixo representa o caso de uso emitir relatórios de aniversariantes do 

mês, caso de uso pode ser iniciado apenas por funcionários. 

 

 

 

Nome do UC Emitir Relatórios - Relatório Aniversario 

Objetivo Apresentar todos os alunos aniversariantes do mês 

Ator(es) Funcionários  

Pré-condições Usuário autenticado no sistema  

Fluxo Principal 1 – O ator inicia o caso de uso selecionando a opção Relatórios. 
2 – O sistema mostra as opções de relatórios disponíveis. [A1] 
3 – Sistema gera o relatório. 

Fluxo Alternativo A1 – Sair  
1 – Sistema fecha a tela de relatórios e retorna ao menu principal. 

Tabela 15 - Narrativa - Emitir Relatórios aniversario 

 

Figura 22- Caso de uso 10: Emitir relatórios aniversario 
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4.2.21 – Diagrama de Sequência: Emitir Relatórios - Relatório Aniversario 

A imagem a seguir demonstra o diagrama de sequência, contendo as principais 

atividades e sequencias do caso de uso Emitir Relatórios - Relatório Aniversario.  

 

  

Figura 23 - Diagrama de sequência 10: Emitir relatórios aniversario 
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4.2.22 – Emitir Relatórios - Relatórios Telefones 

A figura abaixo representa o caso de uso emitir relatórios de telefones do mês, 

caso de uso pode ser iniciado apenas por funcionários. 

 

Figura 24 - Caso de uso 11: Emitir relatórios Telefones 

 

 

Nome do UC Emitir Relatórios - Relatório Telefones 

Objetivo Apresentar todos os telefones 

Ator(es) Funcionários  

Pré-condições Usuário autenticado no sistema  

Fluxo Principal 1 – O ator inicia o caso de uso selecionando a opção Relatórios. 
2 – O sistema mostra as opções de relatórios disponíveis. [A1] 
3 – Sistema gera o relatório. 

Fluxo Alternativo A1 – Sair  
1 – Sistema fecha a tela de relatórios e retorna ao menu principal. 

Tabela 16- - Narrativa - Emitir Relatórios telefones 
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4.2.22 – Diagrama de Sequência: Emitir Relatórios - Relatório telefones 

A imagem a seguir demonstra o diagrama de sequência, contendo as principais 

atividades e sequencias do caso de uso Emitir Relatórios - Relatório telefones.  

 

Figura 25 – Diagrama de sequência 11: Emitir relatórios Telefones 
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4.2.23 – Emitir Relatórios - Relatórios Aulas 

A figura abaixo representa o caso de uso emitir relatórios de aulas dadas, caso 

de uso pode ser iniciado apenas por funcionários. 

 

Figura 26 - Caso de uso 12: Emitir relatórios aulas 

 

 

 

Tabela 17- Narrativa - Emitir Relatórios aulas 

Nome do UC Emitir Relatórios - Relatório Aulas 

Objetivo Apresentar todos os telefones 

Ator(es) Funcionários  

Pré-condições Usuário autenticado no sistema  

Fluxo Principal 1 – O ator inicia o caso de uso selecionando a opção Relatórios. 
2 – O sistema mostra as opções de relatórios disponíveis. [A1] 
3 – Sistema gera o relatório. 

Fluxo Alternativo A1 – Sair  
1 – Sistema fecha a tela de relatórios e retorna ao menu principal. 
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4.2.22 – Diagrama de Sequência: Emitir Relatórios - Relatório aulas 

A imagem a seguir demonstra o diagrama de sequência, contendo as principais 

atividades e sequencias do caso de uso Emitir Relatórios - Relatório aulas.  

 

Figura 27- Diagrama de sequência 11: Emitir relatórios Telefones 
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4.2 – DIAGRAMAS DE ATIVIDADES 

O diagrama de atividades tem por objetivo apresenta os fluxos principais e fluxos 

alternativos de execução, assim especificando de uma melhor maneira o 

funcionamento de determinados casos de uso. 

4.2.1 – Manter Alunos 

A imagem a seguir representa as atividades do caso de uso manter alunos, 

assim apresentando todos os caminhos e opções que o ator vai presenciar ao 

iniciar o caso de uso. 

  

Figura 28 - Diagrama de atividades 1: Manter alunos 
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4.2.2 – Manter Patrimônios  

A imagem a seguir representa as atividades do caso de uso manter patrimônios, 

assim apresentando todos os caminhos e opções que o ator vai presenciar ao 

iniciar o caso de uso. 

  

Figura 29 - Diagrama de sequencias 2: Manter patrimônio 
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4.2.3 – Manter Professor 

A imagem a seguir representa as atividades do caso de uso manter professor, 

assim apresentando todos os caminhos e opções que o ator vai presenciar ao 

iniciar o caso de uso. 

  

Figura 30 - Diagrama de atividades 3: Manter Professor 



63 

 

4.2.4 – Registrar Frequência  

A imagem a seguir representa as atividades do caso de uso Registrar 

Frequência, assim apresentando todo o processo do ator para efetuar sua 

frequência diária. 

 

  

Figura 31 - Diagrama de atividade 4: Registrar frequência 
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4.3 – MODELO DE ENTIDADE E RELACIONAMENTO  

O modelo entidade e relacionamento também chamado de modelo conceitual, 

visa apresentar de forma resumida a disposição das entidades e dos 

relacionamentos dentro do contexto de banco de dados do software. A imagem 

a seguir apresenta o modelo entidade e relacionamento do projeto. 

 
 
 

 

 

Figura 32- Modelo de Entidade e Relacionamento 
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4.4 – DIAGRAMA DE ENTIDADE E RELACIONAMENTO  

O diagrama de entidade e relacionamento visa apresentar a estrutura do banco 

de dados, assim apresentando todas as tabelas, suas cardinalidades, chave 

primaria e chaves estrangeiras. A imagem a seguir apresenta o diagrama 

entidade e relacionamento do projeto. 

 

 

 

Figura 33 - Diagrama de Entidade e Relacionamento 
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4.5 – DIAGRAMA DE CLASSES 

O diagrama de classes tem por objetivo apresentar todos os objetos e atributos, 

de forma a se relacionarem entre si, formando assim o sistema. A imagem a 

seguir representa o diagrama de classes. 

 

 

Figura 34 - Diagrama de Classes 
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5 – CODIFICAÇÃO E INTERFACE 

Para o processo de desenvolvimento e codificação do software foi utilizada a 

ferramenta NetBens IDE 8, com linguagem de programação Java aplicando 

conceitos de orientação a objetos. A figura abaixo representa a estrutura das 

classes, organizadas de acordo com seus respectivos pacotes. 

 

 

Figura 35 - Classes e Pacotes 
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5.1 – CLASSE MODEL 

 

 A classe model tem por objetivo definir o modelo dos objetos a ser criado dentro 

do software, especificando assim seus atributos e métodos. 

A imagem abaixo, demonstra o pacote model com suas classes bem como o 

exemplo de codificação de uma dessas classes. 

 

 

Figura 36 - Classe Model 
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5.2 – CLASSE DAO 

 
A classe DAO tem por objetivo fazer a relação entre banco de dados e linguagem 

de programação, de forma a estabelecer também os métodos de ações que o 

sistema efetuara no banco. 

 

 

Figura 37 - Classe DAO 
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5.3 – INTERFACES DO SISTEMA  

 

O pacote interface tem por objetivo, armazenar as classes de interface, bem 

como os formulários. A imagem a seguir representa a interface de carregar o 

sistema, sendo essa a primeira tela exibida ao abrir o sistema. 

 

 

Figura 38 - Carregar Sistema 
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As telas de cadastro tempo por objetivo realizar as operações básicas do 

sistema, como a de incluir novos registros, alterar, excluir ou pesquisar. A 

imagem a seguir representa o cadastro de alunos, todas as telas seguem o 

mesmo padrão. 

 

 

Figura 39 - Cadastrar Alunos 
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6 – CONCLUSÃO  

Considerando a importância da utilização de meios que visem dinamizar, 

otimizar os processos de gestão das associações, o software só agregará valor 

a associação que fizer uso. 

O principal objetivo desse software é ser de fácil utilização, fazendo com que 

todos os usuários tenham suas necessidades gerenciais atendidas de forma 

mais rápida e eficaz. 

Um dos pontos a serem considerados também no trabalho é a utilização de 

ferramentas de código livre, uma vez que isso não gerou nenhum tipo de custo 

com softwares, para a Associação de Assistência ao Menor de Platina 

O sistema depois de implantando na Associação, serão realizados testes que 

visam avaliar a eficiência e eficácia no quesito desempenho de software. Uma 

das ideias é que o sistema possa um dia ser desenvolvido em plataforma web, 

de forma a se tornar mais genérico sua utilização por outras associações. 

A colaboração e participação nos processos voluntários com associações 

tendem a trazer progresso e prosperidade ao meio social, sendo assim toda 

ajuda nessa gestão de processos agrega valor e eficiência aos meios sociais.  
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