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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema web para gestão de um 

Condomínio. O sistema foi desenvolvido na linguagem de programação PHP e com base 

de dados em MYSQL. O Sistema e uma ferramenta de administração centralizadora, que 

permiti ao sindico e ao condômino um gerenciamento online total, de qualquer local que 

se encontrar, basta acessar por senha, toda a estrutura que esta a sua disposição. Com este 

sistema o síndico controla os condôminos que estão inadimplentes e faz uma 

comunicação maior com os mesmos. Também neste sistema pode o condômino 

acompanhar os eventos que acontecem no condomínio, fazer reservas das áreas de lazer e 

do salão de festas, bem como fazer a retirada do boleto da taxa condominial. 

 

Palavras Chave: Gestão de condomínio - Sistema web - Implementação de sistema. 
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ABSTRACT 

 

This monograph presents the development of a web system for management of a 

condominium. The system was developed in PHP programming language and database in 

MySQL. System and a centralized administration tool that will enable the liquidator and 

the dweller a total online management, anywhere they may be, simply login password, 

the whole structure that at your disposal. With this system, the trustee manages the 

tenants that are delinquent and makes more communication with them. Also this system 

can monitor the dweller events happening in the condo, make reservations, leisure areas 

and the ballroom, as well as to the withdrawal of the billet condominium fee. 

 

Keywords: Condominium Management - System web - Implementation of the system. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

 

 

 

LISTAS DE FIGURAS 

 

Figura 1: Estrutura do Astah. ............................................................................................. 24 

Figura 2: Estrutura do FDD. .............................................................................................. 27 

Figura 3: Diagrama de Caso de Uso Geral. ....................................................................... 33 

Figura 4: Diagrama de Sequencia do Caso de Uso Efetuar login ..................................... 50 

Figura 5: Diagrama de Sequencia do Caso de Uso Consultar Boleto. .............................. 50 

Figura 6: Modelo ER. ........................................................................................................ 51 

Figura 7: Diagrama de Atividades Efetuar Login. ............................................................ 60 

Figura 8: Diagrama de Atividade Consulta Boleto. .......................................................... 66 

Figura 9: Diagrama de Classe do Sistema para Gestao de Condominio. .......................... 67 

Figura 10: Tela inicial de Login. ....................................................................................... 68 

Figura 11: Tela do Modulo Administrador........................................................................ 69 

Figura 12: Tela Manter informações do Condominio. ...................................................... 70 

Figura 13: Tela Manter Condominio ................................................................................. 70 

Figura 14: Tela Manter Agenda......................................................................................... 71 

Figura 15: Tela manter Comunicados. .............................................................................. 71 

Figura 16: Tela manter Noticias. ....................................................................................... 72 

Figura 17: Tela Manter Tipo de Reserva. .......................................................................... 72 

Figura 18: Tela Manter Galeria de Fotos........................................................................... 73 

Figura 19: Tela Manter Enquetes. ..................................................................................... 74 

Figura 20: Tela Manter Funcionario do Condominio. ....................................................... 74 

Figura 21: Tela Manter Prestador de Servicos. ................................................................. 75 

Figura 22: Tela manter Usuarios. ...................................................................................... 75 

Figura 23: Tela de Emissao de Relatorio de Inadimplentes. ............................................. 76 



10 
 

Figura 24: Tela de Home do Sistema Condominio Karie. ................................................ 77 

Figura 25: Tela sobre Historico do Condominio Karie. .................................................... 77 

Figura 26: Tela Consulta de Galeria de Fotos. .................................................................. 78 

Figura 27: Tela Consulta Reserva e Efetua reserva de área de lazer. ................................ 78 

Figura 28: Tela Consultar e Emitir Boleto. ....................................................................... 79 

Figura 29: Tela Consultar Funcionario e Prestador de Servicos. ...................................... 79 

Figura 30: Tela Consultar Noticias. ................................................................................... 80 

Figura 31: Tela Consultar Comunicados. .......................................................................... 80 

Figura 32: Tela Consultar Agenda..................................................................................... 81 

Figura 33: Tela Votar em Enquetes. .................................................................................. 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 



11 
 

 

 

 

 

LISTAS DE TABELAS 

 

Tabela 1: Requisitos do Sistema. ....................................................................................... 32 

Tabela 2: Descrição do Caso de uso: Fazer Login. .......................................................... 34 

Tabela 3: Descrição do Caso de uso: Manter Informações do Condomínio. ................... 35 

Tabela 4: Descrição do Caso de uso: Manter Condomino. .............................................. 35 

Tabela 5: Descrição do Caso de Uso: Manter Funcionario. ............................................ 36 

Tabela 6: Descrição do Caso de uso: Manter Prestador de Serviços. .............................. 37 

Tabela 7: Descrição do Caso de Uso: Manter Agenda. .................................................... 38 

Tabela 8: Descrição do Caso de Uso: Manter Noticia. .................................................... 38 

Tabela 9: Descrição do caso de uso: Manter Comunicados. ............................................ 39 

Tabela 10: Descrição do caso de uso: Manter Tipo de Reservas das áreas de lazer. ...... 40 

Tabela 11: Descricao do caso de uso: Manter Galeria de Fotos. ..................................... 41 

Tabela 12: Descricao do caso de uso: Manter Enquetes. ................................................. 42 

Tabela 13: Descricao do caso de uso: Manter Usuario. ................................................... 43 

Tabela 14: Descricao do caso de uso: Gerar Boleto......................................................... 44 

Tabela 15: Descricao do caso de uso: Gerar Relatorio. ................................................... 44 

Tabela 16: Descricao do caso de uso: Consultar Historia do Condominio. ..................... 45 

Tabela 17: Descricao do caso de uso: Consultar Galerias de Fotos. ............................... 45 

Tabela 18: Descricao do caso de uso: Consultar Prestadores de Servicos ou 

Funcionarios. ..................................................................................................................... 46 

Tabela 19: Descricao do caso de uso: Consultar Noticias. .............................................. 46 

Tabela 20: Descricao do caso de uso: Consultar Comunicado ........................................ 47 

Tabela 21: Descricao do caso de uso: Consultar Agenda................................................. 47 

Tabela 22: Descricao do caso de uso: Consulta Reserva de Dependências de lazer. ...... 48 

Tabela 23: Descricao do caso de uso: Retirar Boleto Taxa Condominial. ....................... 49 

Tabela 24: Dicionário de Dados da Tabela Condomínio ................................................. 52 



12 
 

Tabela 25: Dicionário de Dados da Tabela Condomino. .................................................. 52 

Tabela 26: Dicionário de Dados da Tabela Agenda ......................................................... 53 

Tabela 27: Dicionário de Dados da Tabela Taxa ............................................................. 53 

Tabela 28: Dicionário de Dados da Tabela Reserva ........................................................ 53 

Tabela 29: Dicionário de Dados da Tabela Comunicado ................................................. 54 

Tabela 30: Dicionário de Dados da Tabela Galera .......................................................... 54 

Tabela 31: Dicionario de Dados da Tabela Fotos. ........................................................... 54 

Tabela 32: Dicionario de Dados da Tabela Tipo Reserva ................................................ 54 

Tabela 33: Dicionario de Dados da Tabela Funcionario. ................................................ 55 

Tabela 34: Dicionario de Dados da Tabela Enquete. ........................................................ 55 

Tabela 35: Dicionario de Dados da Tabela Votos. ........................................................... 55 

Tabela 36: Dicionario de Dados da Tabela Noticia.......................................................... 56 

Tabela 37: Dicionario de Dados da Tabela Prestador. .................................................... 56 

Tabela 38: Dicionario de Dados da Tabela Usuario. ....................................................... 56 

Tabela 39: Cronograma de Planejamento do Desenvolvimento do Sistema..................... 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

CPF  Cadastro de Pessoa Física 
 
CRUD  Create, Retrieve, Updade Delete 

DCL  Linguagem de Controle de Dados 

DDL  Linguagem de Definição de Dados 

DER  Diagrama Entidade Relacionamento 

DML  Linguagem de Manipulação de Dados 

DQL  Linguagem de Consulta de Dados 

DTL   Linguagem de Transação de Dados 

FDD   Feature Driven Development 

FI  Form Interpreter 

GML  General Markup Language 

HTML  Hipertext Modelling Language 
 
HTTP  Hypertext Transfer Protocol 

NCSA  National Center for Supercomputing Application 

PHP  Hypertext Preprocessor 

SGBD  Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados 
 

SGC  Sistema de Gestão para um Condomínio 

SQL  Structured Query Language 
 
UML  Unified Modeling Language 

WEB  World Wide Web 

XML  Extensible Markup Language 



14 
 

 

 

 

 

SUMARIO 
 

    INTRODUÇÃO………………………………………………………………………………………………………………………..16 

1.1 JUSTIFICATIVA ...................................................................................................................... 17 

1.2 OBJETIVOS ............................................................................................................................ 18 

1.2.1 Objetivo Geral ............................................................................................................... 18 

1.2.2 Objetivos Específicos ..................................................................................................... 18 

1.3 METODOLOGIA. .................................................................................................................... 19 

1.4 ORGANIZACAO DO TRABALHO ............................................................................................. 19 

2. TECNOLOGIAS UTILIZADAS NO SISTEMA .............................................................................. 20 

    2.1 PHP........................................................................................................................................ 20 

    2.2 SQL ........................................................................................................................................ 21 

    2.3 MySQL ................................................................................................................................... 21 

    2.4 XML ....................................................................................................................................... 22 

    2.5 HTML ..................................................................................................................................... 22 

    2.6 APACHE ................................................................................................................................. 23 

    2.7 UML....................................................................................................................................... 23 

    2.8 MYSQL WORKBENCH ............................................................................................................ 23 

    2.9 JUDE/ASTAH.......................................................................................................................... 24 

    2.10 BOLETO.PHP........................................................................................................................ 25 

    2.11 WAMPSERVER .................................................................................................................... 25 

    2.12 DREAMWEAVER .................................................................................................................. 26 

    2.13 METODOLOGIA AGIL: FDD .................................................................................................. 26 

   3. DESENVOLVENDO UM MODELO ABRANGENTE…………..…………………………………………………….30 

   3.1 DESCRIÇÃO DO SISTEMA ....................................................................................................... 30 

   3.2  REQUISITOS FUNCIONAIS E NAO FUNCIONAIS DO SISTEMA.....……………………………………… .32 



15 
 

        3.2.1  Casos de Uso ................................................................................................................. 33 

   3.3 DIAGRAMA DE SEQUENCIA……………………………………………………………………………………………….49 

        3.3.1 Diagrama de Sequencia Caso de Uso Efetuar Login.......................................................50 

        3.3.2 Diagrama de Sequencia Caso de Uso Consulta Boleto..................................................50 

   3.4 DIAGRAMA ENTIDADE DE RELACIONAMENTO – MODELO FISICO ........................................ 51 

        3.4.1 PROJETO DE BANCO DE DADOS - PROJETO LOGICO…………………………………………………..51 

   3.5 PROCESSO 2: CONSTRUINDO A LISTA DE FUNCIONALIDADES .............................................. 57 

   3.6 PROCESSO 3: PLANEJANDO POR FUNCIONALIDADE ............................................................. 58 

   3.7 PROCESSO 4: DETALHAR POR FUNCIONALIDADE .................................................................. 60 

   3.8 DIAGRAMA DE CLASSES ……………………………………………………………………………………………………66 

   3.9 PROCESSO 5: CONSTRUINDO POR FUNCIONALIDADE .......................................................... 68 

Considerações finais ....................................................................................................................... 82 

Referências bibliográficas .............................................................................................................. 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Revolução Industrial efetivamente desencadeou o processo de urbanização.  

No Brasil, o processo de urbanização foi mais acelerado que nos países da Europa e da 

América do Norte, embora tenha ocorrido mais tardiamente. Com esta urbanização, 

trouxe sobre si dificuldades para atender às necessidades básicas dos migrantes. 

Nascendo, assim, vários problemas sociais, como o desemprego, a criminalidade e a 

favelização. Conseqüentemente a moradia se tornou um problema a ser resolvido. 

(URBANIZAÇÃO do mundo, 2010). 

Mesmo já havendo a forma de morar em casas, não ha solo suficiente para 

construir este tipo de moradia para todos, assim uma das soluções que surgiu foi construir 

Condomínios, que são edificações de vários andares que abrigam mais de um 

apartamento, trazendo resposta à necessidade de espaço e aumento de segurança, uma vez 

que morar em condomínio permite ter proteção, com custo mais acessível.  

Com o surgimento do Condomínio, teve a necessidade de ter o Sindico, que é a 

pessoa física ou jurídica que administra o edifício, este pode ou não ser um morador. Já 

os moradores que moram nestes edifícios são chamados de condômino. Estes 

condôminos são os proprietários dos apartamentos como também das áreas comuns que 

são compartilhadas por todos os moradores, tais como hall social, salão de festas, piscina, 

etc. Por isso é um dever de todos os moradores conserva estas áreas. 

Mas na busca de melhoria nesta administração, os condomínios estão 

começando a se informatizar, colocando os seus processos burocráticos em software, que 

pode ser um software padronizado ou sistema de informação.  

Com essa visão iniciei este trabalho de desenvolvimento do SIGC (Sistema Web 

para Gestão de um Condomínio), sistema acessado via web, dividido em 2 módulos 

(Modulo Administrador e Modulo SiteCondominio Karie) que trarão facilidades não 

apenas para o síndico, mas para os condôminos. 
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1.1 JUSTIFICATIVA 

 

Embora as atividades de administração de um condomínio sejam em princípio 

semelhantes, à abordagem pode ser diferente. Condomínios com muitas unidades se 

tornam mais complexos, em função da quantidade de pessoas e conseqüentemente a sua 

gestão implica em atividades e rotinas diferentes das executadas naqueles com poucas 

unidades.  

Gerir um condomínio é uma responsabilidade, que necessita de tempo, rigor e 

transparência na sua administração. Para o síndico, a cada novo condômino ou 

apartamento que e incorporado ao condomínio, aumenta o volume de informações, 

documentos e esclarecimento sobre a sua administração, produzindo então uma 

necessidade cada vez maior de uma gestão pratica e eficiente. 

Os problemas são diversos, desde: Tempo gasto no controle de documentações, 

com a troca de síndico muitas das vezes há perda de informações, relatórios e planilhas, 

Há uma dificuldade de comunicação entre condôminos e síndico, pois muitos trabalham e 

não tem como participar das assembléias, Muitas vezes os moradores reclamam da falta 

de tempo para pegarem seus boletos da taxa do condomínio, Também á reclamações da 

dificuldade de agendamento das dependências das áreas de lazer. 

Assim, diante dos problemas supracitados surgiu à idéia de desenvolver o SIGC 

(Sistema Web para Gestão de um Condomínio), um sistema de informação, trazendo o 

desafio de associar a tecnologia a uma gestão personalizada de um pequeno espaço 

residencial de apartamentos. No lado do desenvolvimento do software, o fator 

motivacional foi estudar a linguagem PHP e aprender a criar site.  A mesma motivação 

nessa área também se tornou maior o desafio, pois a falta de pessoas especializadas no 

assunto que pudessem me orientar, mostrando bibliografias e me ajudar no 

desenvolvimento deste site tornou ainda mais complicado o desenvolvimento desse 

sistema. 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 
Desenvolver um aplicativo web que apóie a gestão de um condomínio 

habitacional de apartamentos, com o intuito de possibilitar que os seus usuários (Síndico e 

Condômino) consigam administrar e se comunicar, e que tenham acesso a qualquer 

informação independente de dia, hora e local.  

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

Crud: 

� Manter dados cadastrais do condomínio; 

� Manter dados cadastrais do condômino, funcionários e prestadores de serviço; 

� Acesso ao sistema por login e senha; 

� Manter  agenda; 

� Manter  comunicados; 

� Manter  noticia; 

� Manter tipo de espaços de lazer (quadra de esporte, piscina, salão de festas etc). 

 

Processos: 

� Sistema de enquetes; 

� Galeria de fotos, envolvendo upload de fotos; 

� Retirar boleto de taxa condominial. 

 

Relatorio: 

� Relatórios de inadimplentes; 

� Relatório de reserva de dependências. 
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1.3 METODOLOGIA. 

 
A metodologia que foi adotada para desenvolver este sistema foi o FDD. Um 

método ágil que trouxe resultados constantes e tangíveis. Este método foi ideal, pois este 

sistema foi desenvolvido por uma só pessoa.  

Para modelar o sistema, foi utilizada a UML e a Linguagem de Programação foi o 

PHP. Esta linguagem foi ótima, pela mesma ser livre, possuir inúmeros recursos de 

procedimento de banco de dados, tratamento de exceções, componentes de interfaces 

gráficas e de redes cliente/servidor baseadas na internet. Todas estas características foram 

apropriadas para programar este sistema. 

O Mysql foi escolhido para ser o SGBD, por ser confiável, estável, portável para 

diferentes plataformas e oferecer um alto nível de segurança e também por ser fácil a 

utilização em conjunto com o PHP. 

 

1.4 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

Alem deste capítulo Introdutório o trabalho será dividido em:  

Capitulo 2: Fundamentação Conceitual, este capítulo faz a descrição dos 

conceitos das ferramentas utilizadas  no desenvolvimento do SIGC.  

Capitulo 3: Desenvolvimento do Sistema, este capitulo mostra a descrição do 

sistema e o método ágil usado no processo de Desenvolvimento deste sistema.  

Capitulo 4: Considerações Finais, apresenta conclusões obtidas durante o 

desenvolvimento deste trabalho e sugestões de trabalhos futuros visando à evolução do 

sistema.  

Capitulo 5: Referencias Bibliográficas, este capitulo contempla as pesquisas, 

obras, leis e livros consultados para elaborar o sistema.  
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2. TECNOLOGIAS UTILIZADAS NO SISTEMA 

 

Para que o SIGC – Sistema Web para Gestão de um Condomínio fosse 

implementado foi realizado um estudo das ferramentas que melhor atenderia esse 

processo. A escolha foi baseada priorizando as que já se tinha conhecimento a respeito e 

facilidade de uso. Após tal estudo, fez-se uso das seguintes tecnologias e ferramentas: 

Linguagem de Programação: PHP, Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados: Mysql 

e Modelagem do Sistema: UML. Também serão apresentadas outras ferramentas que 

foram utilizadas no desenvolvimento deste sistema, como: o Mysql Workbench, ASTAH, 

Boleto.PHP, Dreamweaver e WamperServer. 

 

2.1 PHP 

 

A abreviação PHP vem de “Hypertext PreProcessor”, que é uma linguagem de 

programação de código aberto muito utilizada para a criação de scripts, que são 

executados no servidor web para a manipulação de páginas HTML.  

O PHP foi criado por volta de 1994 por Rasmus Lerdorf, que inicialmente o 

utilizava em seu home Page pessoal. Em meados de 1995 ele passou a ser utilizado por 

outras pessoas e foi reescrito com novos recursos, sendo renomeado para Personal Home 

Page Tools/FI e entre os novos recursos passou a contar com suporte ao Mysql. Dois anos 

mais tarde o PHP deixou de ser um projeto pessoal de Rasmus Lerdorf e passou a ser 

desenvolvido por uma equipe de colaboradores.  

O código PHP é delimitado por tags iniciais e finais que lhe permitem pular pra 

dentro e pra fora do “modo PHP”. A melhor coisa em usar PHP está no fato de ele ser 

extremamente simples para um iniciante, mas oferece muitos recursos para o 

programador profissional  (DALL’OGLIO, 2007). 
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2.2 SQL 

 

A SQL (Structured Query Language) é uma linguagem padrão para acessar 

sistemas de gerenciamento de dados relacional, como o Mysql, Oracle, Sybase, entre 

outros. Em português, foi desenvolvida em meados dos anos 70 nos laboratórios da IBM 

em um projeto que visava validar o modelo relacional proposto por E. F. Codd e foi 

baseado na álgebra relacional. A SQL é utilizada para inserir e recuperar dados para e a 

partir de um banco de dados. Esta se tornou um grande padrão em banco de dados, isso 

ocorreu devido a sua simplicidade.  Existe no Sql uma divisão que especifica algumas 

“subliguagens”, são elas: DML (Linguagem de Manipulação de Dados), DDL 

(Linguagem de Definição de Dados), DCL (Linguagem de Controle de Dados), DQL 

(Linguagem de Consulta de Dados), DTL. (MySql, 2010) 

 

2.3 MySQL 

 

O MySQL é um sistema de gerenciamento de banco de dados (SGBD) que se 

baseia nos padrões Sql. Foi desenvolvida na Suécia por dois Suecos Axmark e Allan 

Larsson, e um finlandês, Michael Widenius.  

Atualmente é o banco de dados de código aberto mais usado, possuindo mais de 

10 milhões de usuários. O grande motivo para o MySQL ter alcançado tantos usuários 

foram: o bom desempenho e robustez, sua capacidade, incluindo alto desempenho, baixo 

custo, facilidade de configuração e aprendizagem, portabilidade e disponibilidade do 

código fonte, ser  multiplataforma  e claro o fato de estar disponível sob uma licença 

Open Source, mas licenças comerciais também estão disponíveis caso seja a necessidade.  

Apesar de o MySQL estar em constante desenvolvimento, o Servidor MySQL 

oferece hoje um ótimo conjunto de funções. A conectividade, velocidade, e segurança 

fazem com que o MySQL seja altamente adaptável para acessar bancos de dados na 

Internet.  (MySQL, 2010) 
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2.4 XML 

 

XML (Extensible Markup Language) é uma tecnologia bem simples que ao ser 

usada em conjunto com outras podem realizar diversas tarefas com muitas vantagens que 

podem ser: Comunicação dos dados, Migração dos dados e Aplicação Web. 

Com esta tecnologia e possível obter uma compatibilidade entre diversas 

aplicações e linguagens, justamente por isso o XML é tão interessante para internet, onde 

existem sistemas distintos compartilhando a mesma informação (DEBONI, 2003) 

 

2.5 HTML  

 

O HTML (Hyper Text Markup Language) é uma linguagem declarativa que tem 

a finalidade de dar estrutura a um arquivo de texto, identificando a função de suas seções 

(título, parágrafo, etc.) e vincular as páginas entre si através de hipertexto. Não é possível 

programar em HTML, pois a linguagem não possui recursos através dos quais se possam 

construir procedimentos.  Mas como HTML é texto simples pode ser editada em qualquer 

editor de texto, como por exemplo, o Bloco de Notas aplicativo do Windows. 

Toda a formatação de um arquivo HTML é feita exclusivamente através dos 

descritores (Tag). Ao ler um documento HTML, um browser tenta interpretar todas as 

seqüências de caracteres que ficam entre os símbolos "<" e ">". O browser entende que 

qualquer coisa que estiver entre esses caracteres é um descritor HTML (tag) e não deve 

ser mostrado na tela. Se o descritor for desconhecido ele simplesmente o ignora (e não 

mostra o conteúdo na tela), mas se realmente for um elemento HTML (definido na 

especificação suportada pelo browser), ele usará as informações contidas entre os 

símbolos para estruturar a página, formatando-a de acordo com alguma regra de estilo 

previamente definida (DEBONI, 2003) 
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2.6 APACHE 

 

O servidor web definido para este projeto é o Apache, este servidor foi criado 

em 1995 por Rob McCool, então funcionário do NCSA (National Center for 

Supercomputing Applications), a escolha por ele foi porque este é gratuito, de tecnologia 

aberta, altamente configurável, multiprocessamento, possui ainda um excelente suporte a 

linguagem de scripts PHP e o servidor compatível com o protocolo HTTP. Suas 

funcionalidades são mantidas através de uma estrutura de módulos, permitindo inclusive 

que o usuário escreva seus próprios módulos, utilizando o API do software. E 

disponibilizado em versões para os sistemas Windows, Novell Netware, e diversos outros 

padrão POSIX (Unix, Linux, FreeBSD, etc). 

 

2.7 UML  

 

A UML (Unified Modeling Language), é a linguagem da WWW (World Wide 

Web), é uma das linguagens utilizadas para desenvolver páginas na internet, existem 

outras linguagens mais avançadas, porém dificilmente você verá um site que não utilize 

HTML e o mais comum é encontrar sites que utilizam somente HTML.  

Esta linguagem começou a ser desenvolvida na década 1970 e veio evoluindo 

conforme a necessidade dos desenvolvedores de software. Ela serve para especificar, 

construir, visualizar os artefatos de um sistema de software (DEBONI, 2003) 

  

2.8 MYSQL WORKBENCH 

 

E uma ferramenta de modelagem de banco de dados que integra o 

desenvolvimento SQL, administração, criação e manutenção em um ambiente único para 
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o SGBD MYSQL. Esta ferramenta MYSQL Workbench é o sucessor do DBDesigner 4, e 

substitui o pacote anterior do software, MYSQL GUI Tools Bundle.  

Suas características atuais são: Modelagem de dados, Modelagem Visual, 

Engenharia reversa de bancos de dados MYSQL, Engenharia reversa de scripts SQL, 

Sincronização com o banco de dados, Impressão de Modelos, Importação de arquivos de 

modelos criados no DB Designer 4, Administração de Banco de dados, Iniciar e parar as 

instâncias, Configurar instância MYSQL, Gerenciamento de contas MYSQL. 

 

2.9 JUDE/ASTAH 

 

Infelizmente o JUDE foi descontinuado, isso significa que ele não terá mais 

atualizações. Seus desenvolvedores (a empresa comercial ou uma comunidade open-

source) deixaram de implementar melhorias em seu código e ele ficou “parado” em 

determinada versão e não mais terá novas versões e sequer terá suporte. Mas felizmente 

ele passou a ser chamado ASTAH* a partir de 31 de dezembro de 2009.  Com uma nova 

cara e nome, ele possui agora 4 versões: ASTAH Community, ASTAH UML, ASTAH 

Professional e ASTAH SHARE, com suas determinadas funções e especialidades 

definidas conforme a Figura nº 1: Estrutura do ASTAH. 

 

 
Figura 1: Estrutura do Astah. 

Fonte: http://astah.changevision.com/en/index.html. 
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O Astah é uma IDE para Modelagem de Dados (UML) criada com Java e de uso 

fácil e intuitivo. Com a Astah é possível: Realizar uma modelagem de dados complexa, 

apresentando os dados para o usuário de forma clara e possui um layout intuitivo; 

Trabalhar com vários diagramas: classes, casos de uso e desenvolvimento; Criar alguns 

itens do diagrama de classes apenas clicando com o botão direito do mouse nos itens dos 

diagramas de casos de uso e selecionando a opção desejada; Depois de feita toda a 

modelagem é possível exportar tudo para um arquivo Java, HTML ou exportar cada 

diagrama em forma de imagem (ASTAH, 2010) 

 

2.10 BOLETO.PHP 

 

O Boleto.PHP é um projeto Open-source e de livre distribuição conforme 

licença GPL. Com o Boleto.PHP  você consegue gerar boletos bancários em PHP sem 

problemas. Este  projeto de boleto nasceu baseado no PHPBoleto, tendo como objetivo 

ser mais simples que esse o PHP.Boleto. Ele tem suporte a geração de boletos bancários 

para os principais bancos do Brasil como: Banco do Brasil, Banco Real, BANESTES, 

Bradesco, Caixa, HSBC, Itaú, Nossa Caixa, Sudameris, Santander-Banespa e Unibanco. 

 

2.11 WAMPSERVER 

 

Wamp era um conhecido conjunto de aplicações para Windows que possibilitava 

a criação de um servidor web Apache com suporte para PHP e MySQL. Entretanto este 

projeto foi encerrado para dar lugar ao WampServer 2.0.  

O Wampserver 2.0 segue a mesma linha do Wamp5: um pacote, sob a licença 

GPL, com Apache, PHP e MySQL, tudo combinado para uma fácil administração e 

manutenção. Este permite desenvolver sites Wenbdinâmicos com a ajuda do servidor 

Apache, da linguagem de scripts PHP e de uma base de dados MySQL. Ele possui 

igualmente PHPMyAdmin e SQLite manager para gerenciar mais facilmente sua base de 

dados. 
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2.12 DREAMWEAVER 

 

O Dreamweaver, antigo Macromedia Dreamweaver é um software de 

desenvolvimento voltado para a web, e uma ferramenta que permite criar páginas de 

Internet adicionando texto, tabelas, imagens e animações com facilidade e rapidez, 

visualizando ao mesmo tempo o código HTML. Com uma “interface amigável”, o 

dreamweaver se apresenta como um facilitador, tendo como função principal agilizar e 

simplificar a criação de layouts (composições), sem que seja necessário decorar os 

códigos destas linguagens.   

 

2.13 METODOLOGIA AGIL: FDD  

 

Esta e uma metodologia ágil para gerenciamento e desenvolvimento de software. 

Ela combina as melhores praticas do gerenciamento ágil de projetos com uma abordagem 

completa para Engenharia de Software orientada por objetos, conquistando os três 

principais públicos de um projeto de software: Clientes, Gerentes e Desenvolvedores. 

Seus princípios e praticas proporcionam um equilíbrio entre as filosofias tradicionais e as 

mais extremas, proporcionando uma transição mais suave para organizações mais 

conservadoras e a retomada da responsabilidade para as organizações que se desiludiram 

com as propostas mais radicais.  O Lema do FDD e: “Resultados freqüentes, tangíveis e 

funcionais”.  

O Desenvolvimento Guiado por Funcionalidades foi criado em 1997 num grande 

projeto em Java para o United Overseas Bank, em Singapura. Nasceu apartir da 

experiência de analise e modelagem orientada por objetos de Peter Coad e de 

gerenciamento de projetos de Jeff de Luca. Foi inicialmente publicada em 1999, no 

capitulo 6 do livro “Java Modeling in color with UML”, de Peter Coad, Eric Lefebvre e 

Jeff de Luca.   

O FDD e uma metodologia objetiva, esta possui apenas Duas fases: Concepção 

& Planejamento: E feito um estudo do projeto bem abrangente para ter uma idéia real do  

 



 

que precisa ser feito e a fase de Construção onde e colocado em pratica esse 

planejamento, sendo dividido em

trazendo resultados rápidos e contínuos. (HEPTAGON,

Essas duas fases 

processos bem distintos e integrados que seriam:

abrangente); CLF (Construir a Lista de Funcionalidades); PPF (Planejar por 

Funcionalidade): DPF (Detalhar por Funcionalidade)

Funcionalidades):  

 

Esses processos podem ser bem visualizados na 

 

 

feito e a fase de Construção onde e colocado em pratica esse 

planejamento, sendo dividido em funcionalidades com períodos de ate 2 (duas) semanas 

trazendo resultados rápidos e contínuos. (HEPTAGON, 2010). 

Essas duas fases Concepção & Planejamento do FDD são dividido

distintos e integrados que seriam: DMA (Desenvolvedor um Modelo 

CLF (Construir a Lista de Funcionalidades); PPF (Planejar por 

Funcionalidade): DPF (Detalhar por Funcionalidade) e CPF (Construir por 

Esses processos podem ser bem visualizados na Figura Nº 2: Estrutura FDD

Figura 2: Estrutura do FDD. 

Fonte: http://www.heptagon.com.br/fdd. 
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feito e a fase de Construção onde e colocado em pratica esse 

períodos de ate 2 (duas) semanas 

são divididos em 5 

DMA (Desenvolvedor um Modelo 

CLF (Construir a Lista de Funcionalidades); PPF (Planejar por 

CPF (Construir por 

Estrutura FDD: 
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a) DMA - (Desenvolver um Modelo Abrangente) 

 

Neste processo e realizado um estudo sobre em que contexto o sistema será 

empregado e qual a sua abrangência. Os especialistas de domínio e a equipe de 

desenvolvimento desenvolvem uma análise de alto nível quanto ao escopo do sistema e 

ao seu contexto.  

 

Esta equipe divide o domínio em áreas e realizam diversos walkthroughs em 

cada uma delas, isso faz como que o nível de detalhamento aumente.   

Ao fim e realizada uma combinação do modelo da área de domínio com o 

modelo mais abrangente o resultado e um modelo de objetos (e/ou dados) de alto nível, 

que guiara a equipe durante os ciclos de construção (HEPTAGON, 2010). 

 

b) CLF – (Construir uma Lista de Funcionalidades)  

 

E uma atividade que descrevera todas as atividades que satisfazem os requisitos, 

ou seja, decomposição funcional do modelo do domínio em três camadas típicas, essa 

decomposição e feita por uma equipe formada por programadores. 

 `A definição de uma funcionalidade é feita utilizando o padrão 

<ação>,<resultado>,<objeto>, levando em consideração os documentos de requisitos para 

representar uma funcionalidade pequena, mas de valor para o cliente. 

O Resultado e uma hierarquia de funcionalidades que representa o produto a ser 

construído (também chamado de product backlog ou lista de espera do produto) 

(HEPTAGON, 2010) 

 

c) PPF – (Planejar Por Funcionalidade) 

 

O planejamento por funcionalidades é definido a ordem em que as 

funcionalidades serão implementadas, abrange a estimativa de complexidade e 

dependências das funcionalidades, também levando em consideração a prioridade e valor  

 

 



29 
 

 

de negocio/cliente. O resultado e um plano de desenvolvimento, com os pacotes de 

trabalho na seqüência apropriada para construção (HEPTAGON, 2010). 

 

d) DPF – (Detalhar Por Funcionalidade) 

 

Nesta fase, o programador-chefe analisa a próxima funcionalidade, identifica as 

classes envolvidas, e contata os seus respectivos donos-de-classe, e se necessário, um 

especialista do negócio, para ajudá-lo no design da funcionalidade, assim forma-se o 

pacote de trabalho e a equipe de desenvolvimento da iteração. Esta fase pode ser 

quebrada em três etapas, o walkthrough, planejamento e inspeção. 

Detalhar por Funcionalidade e uma atividade feita para cada funcionalidade, ou 

seja, o programador líder seleciona algumas funcionalidades e a equipe detalha os 

requisitos e outros artefatos para a codificação, incluindo os testes. O projeto para as 

funcionalidades e inspecionado. 

O resultado destes passos deve gerar ao final da fase: diagrama de seqüência, 

diagrama de classes (HEPTAGON, 2010). 

  

e) CPF – (Construir Por Funcionalidade) 

 

Nesta fase cada esqueleto do código definido na etapa anterior e preenchido, ou 

seja, as classes são adaptadas para que suportem a funcionalidade em questão, após isso 

cada classe e testada e inspecionada, se o código passar pela etapa de inspeção o 

resultado e um incremento do produto integrado ao repositório principal do código, com 

qualidade e potencial para ser usado pelo cliente/usuário (HEPTAGON, 2010). 
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3 DESENVOLVENDO UM MODELO ABRANGENTE 

 

Para o desenvolvimento do aplicativo primeiramente foi realizado o 

levantamento de pessoas envolvidas para o desenvolvimento, tempo de entrega do 

sistema e melhor metodologia a ser aplicada. Algumas das respostas não foram 

animadoras, pois a equipe do projeto seria apenas de uma pessoa e o tempo para 

desenvolvimento seria de apenas 4 meses. Com essas duas respostas decidir a 

metodologia a ser aplicada tornou-se mais fácil, pois precisaria de uma metodologia 

rápida e que pudesse ser produzida por apenas uma individuo. Então foi resolvido que o 

projeto seria realizado com FDD (Feature Driven Development - Desenvolvimento 

Guiado por Funcionalidade) onde e apenas necessário ter a concepção, planejamento e 

construir um método baseado em funcionalidades. 

Assim este capítulo apresentara estes processos e metodologias, estando 

composto das seguintes seções: 

 

3.1 DESCRIÇÃO DO SISTEMA 

 

O SIGC – Sistema Web para Gestão de um Condomínio tem o Modulo 

Administrador (Usuário Sindico) e o Modulo Condômino (Usuário condômino). 

O Modulo Administrador e o modulo que será controlado e mantido pelo usuário 

sindico, já o Modulo Condômino e o modulo onde o condômino poderá visualizar as 

informações cadastradas pelo usuário sindico visualizar galerias de fotos, retirarem boleto 

e participar de enquetes.  

No Modulo Administrador o sistema controla o acesso as operações através de 

perfis de usuário. O usuário Sindico que possui controle total sobre a aplicação, pode 

cadastrar usuários para os funcionários, e este e o único a parametrizar o sistema. 

Através do sistema, no Modulo Administrador o sindico pode manter 

informações cadastrais sobre o condomínio, informações cadastrais do condômino e 

dados básicos dos funcionários. Também no sistema pode o usuário sindico manter dados 

básicos dos prestadores de serviços. Após este cadastro ser realizado pelo usuário sindico 

estes dados apareceram listados no Modulo Condômino onde os usuários condôminos 

poderão visualizar. 
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 O Modulo Administrador conta ainda com as funcionalidades manter Agenda, 

manter Noticia e manter Comunicado. Após o usuário sindico cadastrar qualquer um 

destes eventos, as informações ficarão visíveis no Modulo Condômino para os usuários 

condôminos. 

O Sistema permite ainda no Modulo Administrador no ícone Enquetes que o 

usuário sindico coloque perguntas com opções de respostas, vindo estas perguntas serem 

visualizadas e votadas pelos usuários condôminos no Modulo Condômino. 

Através do sistema o usuário sindico pode emitir relatórios sobre inadimplentes e 

relatórios das reservas realizadas das áreas de lazer. 

No condomínio cada Condômino deve pagar a taxa condominial. O sistema para 

facilitar, permiti que o usuário sindico, que e o administrador do sistema, gere uma vez ao 

mês o boleto com o valor da taxa a ser paga. Este boleto gerado neste modulo e listado 

para os usuários condôminos no Modulo do Condômino. 

O Condomínio dispõe de áreas de lazer para a realização de eventos e festas que 

podem ser reservadas por qualquer condômino. No sistema e permitido que o usuário 

sindico cadastre essas dependências de lazer (Salão de Festa, Piscina, Quadra de Vôlei e 

Churrasqueira) no ícone Reservas, permitindo que após o cadastro estas áreas sejam 

visualizadas pelos usuários condôminos no Modulo Condômino. 

O Sistema permite ainda que o usuário sindico faca no ícone Galerias o cadastro 

de Galeria de fotos e o upload das fotos dos eventos realizados no condomínio. Esta 

Galeria de Foto cadastrada pelo usuário sindico pode ser visualizada pelo usuário 

condômino no Modulo Condômino. 

O Modulo Condômino no sistema, permite que os usuários condôminos 

visualizassem a história do condomínio, visualize noticias, visualize comunicados, 

visualize agenda de eventos, visualize galeria de fotos, visualize a relação de funcionários 

e prestadores de serviços do condomínio e ainda permiti que o condômino visualize as 

áreas de lazer reservadas e também faca reserva das mesmas. Neste modulo ainda o 

sistema conta com a funcionalidade de retirar o boleto da taxa condominial. 
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3.2   REQUISITOS FUNCIONAIS E NÃO FUNCIONAIS DO SISTEMA 

 

Seguindo a metodologia FDD os seguintes requisitos foram apontados: 

 

 

REQUISITOS FUNCIONAIS 

� Fornecer uma interface diferente para dois tipos de utilizadores 

(Sindico/Administrador e Condômino); 

� Guardar informações e Histórico do Condomínio Karie; 

� Cadastrar Condôminos, Funcionários e Prestadores de Serviços; 

� Cadastrar Noticia, Agenda e Comunicados; 

� Cadastrar Galerias de Fotos, Áreas de Dependência de Lazer e Enquetes; 

� Gerar Boleto da Taxa de Condomínio; 

� Consultar e imprimir boleto; 

� Consultar relatórios de inadimplentes e áreas de lazer reservadas; 

� Consultar Lista de prestadores de serviços e funcionários; 

� Condomino votar nas enquetes; 

� Consultar noticia, agenda, comunicados e Galerias de fotos; 

� Fazer reserva de área de lazer. 

 

REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS 

� Ser de fácil operação; 

� Operar em Windows. 

� Ser desenvolvido em PHP; 

� Usar banco de dados MySQL. 

Tabela 1: Requisitos do Sistema. 
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3.2.1 Casos de Uso 

 
Conceitualmente, casos de uso dizem respeito às principais atividades da 

empresa ligadas ao sistema a ser implementado, sendo assim, cada caso de uso está 

ligado a um conjunto de requisitos funcionais do sistema (WAZLAWICK, 2004). 

 
Diagrama de Caso de Uso Geral do Sistema. 

 
Figura 3: Diagrama de Caso de Uso Geral. 
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Caso de Uso 01: Fazer Login. 

Caso de Uso Fazer Login 

Descrição 
Este caso de uso descrevera os procedimentos para realizar o 
login no sistema. 

Ator : Usuário Síndico 
Pré-condição: O usuário deve estar cadastrado no sistema. 
Pós-condição: Não aplicável. 

Fluxo Principal 

1. O Usuário síndico inicia sistema. 
2. O sistema apresenta a tela para o login. 
3. O Usuário síndico informa o usuário e a senha e clica na opção enviar. 
4. O Sistema verifica os dados e encerra o caso de uso. 
5. Aparece a tela de Menu do administrador com opções e ícones onde o usuário sindico opta 
quaisquer um dos ícones para entrar na tela do administrador. 
  

Tabela 2: Descrição do Caso de uso: Fazer Login. 

 
Caso de Uso 02: Manter Informações do Condomínio. 

 
Caso de Uso 

Manter Informações do Condomínio. 

Descrição 
Este caso de uso descreverá os procedimentos realizados para manter 
informações do condomínio através de operações de incluir, editar, 
excluir e listar condomínio.  

Ator : Usuário Síndico 
Pré-condição: Estar logado no sistema. 
Pós-condição: Não aplicável. 

Fluxo Principal 

1. O Usuário síndico seleciona a opção Condomínio na tela de Menu do sistema. 
2. O sistema exibe a tela de Informações do Condomínio onde o usuário sindico seleciona a opção 
Novo para preenchimento dos dados. 
3. O sistema exibe a tela Cadastro de Informações do Condomínio onde Usuário síndico realiza o 
preenchimento do formulário de cadastro. 
4. O Usuário sindico confere os dados inseridos no formulário de cadastro e confirma enviar. 
5. O sistema valida e salva o cadastro de informações do condomínio e retorna ao passo 2 do 

fluxo principal e encerra o caso de uso. 
EDITAR 
Pre-Condicoes: O usuário sindico aciona o comando Editar. 

1. O sistema exibe a tela Atualização de Condomínio com os dados cadastrais do 
condomínio. 

2. O usuário sindico edita as informações do condomínio. 
3. O usuário sindico confirma as alterações selecionando o comando enviar. 
4. O sistema valida os dados editados do condomínio. 
5. O caso de uso retorna ao passo 2 do fluxo principal. 
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EXCLUIR 
Precondições: O usuário sindico aciona o comando Excluir. 

1. O sistema exibe a mensagem “Deseja realmente excluir” com os comandos Ok e 
Cancelar. 

2. O usuário sindico seleciona a opção Ok ou cancelar, para excluir ele opta Ok. 
3. O sistema valida a exclusão das informações do condomínio. 
4. O caso de uso retorna ao passo 2 do fluxo principal. 

Tabela 3: Descrição do Caso de uso: Manter Informações do Condomínio. 

 
Caso de Uso 03: Manter Condômino. 

Caso de Uso Manter Condomino 

Descrição 
Este caso de uso descreverá os procedimentos realizados para 
manter condôminos através de operações de incluir, editar, excluir 
e listar condôminos.  

Ator : Usuário Síndico 
Pré-condição: Estar logado no sistema. 
Pós-condição: Não aplicável. 

Fluxo Principal 

1. O Usuário síndico seleciona a opção Condôminos na tela de Menu do sistema. 
2. O sistema exibe a tela de Listagem de condômino onde o usuário sindico seleciona a opção 
Novo para preenchimento dos dados. 
3. O sistema exibe a tela Cadastro de Condôminos onde Usuário síndico realiza o preenchimento 
do formulário de cadastro. 
4. O Usuário sindico confere os dados inseridos no formulário e confirma em enviar. 
 
5. O sistema valida e salva o cadastro do condômino e retorna ao passo 2 do fluxo principal e 

encerra o caso de uso. 
EDITAR 
Pre-Condicoes: O usuário sindico aciona o comando Editar. 

1. O sistema exibe a tela Atualização de Condôminos com os dados cadastrais do 
condômino selecionado. 

2. O usuário sindico edita os dados do condômino. 
3. O usuário sindico confirma as alterações selecionando o comando enviar. 
4. O sistema valida os dados editados do condômino. 
5. O caso de uso retorna ao passo 2 do fluxo principal. 

 
EXCLUIR 
Pre-Condicoes: O usuário sindico aciona o comando Excluir. 

5. O sistema exibe a mensagem “Deseja realmente excluir” com os comandos Ok e 
Cancelar. 

6. O usuário sindico seleciona a opção Ok ou cancelar, para excluir ele opta Ok. 
7. O sistema valida a exclusão do condômino. 
8. O caso de uso retorna ao passo 2 do fluxo principal. 

Tabela 4: Descrição do Caso de uso: Manter Condômino. 
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Caso de Uso 04: Manter Funcionários. 

Caso de Uso Manter Funcionario. 

Descrição 
Este caso de uso descreverá os procedimentos realizados para manter 
cadastro de funcionários através de operações de incluir, editar, excluir e 
listar funcionários.  

Ator : Usuário Síndico 
Pré-condição: Estar logado no sistema. 
Pós-condição: Não aplicável. 

Fluxo Principal 

1. O Usuário síndico seleciona a opção Funcionários  na tela de Menu do sistema. 
2. O sistema exibe a tela de Listagem de funcionários onde o usuário sindico seleciona a opção 
Novo para preenchimento dos dados. 
 
3. O sistema exibe a tela Cadastro de funcionários onde Usuário síndico realiza o preenchimento 
do formulário de cadastro. 
4. O Usuário sindico confere os dados inseridos no formulário de cadastro e confirma em enviar. 
5. O sistema valida e salva o cadastro do funcionário e retorna ao passo 2 do fluxo principal e 

encerra o caso de uso. 
EDITAR 
Pre-Condicoes: O usuário sindico aciona o comando Editar. 
1. O sistema exibe a tela Atualização de funcionários com os dados cadastrais do funcionário 
selecionado. 
2. O usuário sindico edita os dados do funcionário. 
3. O usuário sindico confirma as alterações selecionando o comando enviar. 
4. O sistema valida os dados editados do funcionário. 
5. O caso de uso retorna ao passo 2 do fluxo principal. 
 
EXCLUIR 
Pre-Condicoes: O usuário sindico aciona o comando Excluir. 
1.O sistema exibe a mensagem “Deseja realmente excluir” com os comandos Ok e Cancelar. 
2.O usuário sindico seleciona a opção Ok ou cancelar, para excluir ele opta Ok. 
3.O sistema valida a exclusão do funcionário. 
4.O caso de uso retorna ao passo 2 do fluxo principal. 

Tabela 5: Descrição do Caso de Uso: Manter Funcionário. 

 

Caso de Uso 05: Manter Prestador de Serviços. 

 
Caso de Uso 

Manter Prestador de Serviços. 

Descrição 

Este caso de uso descreverá os procedimentos realizados para manter 
cadastro de prestador através de operações de incluir, editar, excluir e listar 
prestador.  
 

Ator : Usuário Síndico 
Pré-condição: Estar logado no sistema. 
Pós-condição: Não aplicável. 
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Fluxo Principal 

1. O Usuário síndico seleciona a opção prestador dentro do campo funcionários na tela de Menu 
do sistema. 
2. O sistema exibe a tela de Listagem de prestador de serviços onde o usuário sindico seleciona a 
opção Novo para preenchimento dos dados. 
 
3. O sistema exibe a tela Cadastro de Prestadores de Serviços onde Usuário síndico realiza o 
preenchimento do formulário de cadastro. 
4. O Usuário sindico confere os dados inseridos no formulário de cadastro e confirma em enviar. 
5. O sistema valida e salva o cadastro do prestador e retorna ao passo 2 do fluxo principal e 

encerra o caso de uso. 
EDITAR 
Pre-Condicoes: O usuário sindico aciona o comando Editar. 
1. O sistema exibe a tela Atualização de Prestador com os dados cadastrais do prestador 
selecionado. 
2. O usuário sindico edita os dados do prestador. 
3. O usuário sindico confirma as alterações selecionando o comando enviar. 
4. O sistema valida os dados editados do prestador. 
5. O caso de uso retorna ao passo 2 do fluxo principal. 
 
EXCLUIR 
Pre-Condicoes: O usuário sindico aciona o comando Excluir. 
1.O sistema exibe a mensagem “Deseja realmente excluir” com os comandos Ok e Cancelar. 
2.O usuário sindico seleciona a opção Ok ou cancelar, para excluir ele opta Ok. 
3.O sistema valida a exclusão do prestador. 
4.O caso de uso retorna ao passo 2 do fluxo principal. 

Tabela 6: Descrição do Caso de uso: Manter Prestador de Serviços. 

 

Caso de Uso 06: Manter Agenda. 

Caso de Uso 
 
Manter Agenda. 

Descrição 
Este caso de uso descreverá os procedimentos realizados para manter 
eventos na agenda do condomínio através de operações de incluir, editar, 
excluir e listar eventos na agenda.  

Ator : Usuario Síndico 
Pré-condição: Estar logado no sistema. 
Pós-condição: Não aplicável. 

Fluxo Principal 

1. O Usuario síndico seleciona a opção Agenda na tela de Menu do sistema. 
2. O sistema exibe a tela de Listagem de eventos na agenda onde o usuário sindico seleciona a 
opção Novo para preenchimento dos dados. 
3. O sistema exibe a tela Cadastro de Eventos na Agenda onde Usuário síndico realiza o 
preenchimento do formulário de cadastro. 
4. O Usuário sindico confere os dados inseridos no formulário de cadastro e confirma em enviar. 
5. O sistema valida e salva os eventos cadastrados na agenda e retorna ao passo 2 do fluxo 

principal e encerra o caso de uso. 
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EDITAR 
Pre-Condicoes: O usuário sindico aciona o comando Editar. 
1. O sistema exibe a tela Atualização de Eventos na agenda com o evento selecionado. 
2. O usuário sindico edita o evento da agenda. 
3. O usuário sindico confirma as alterações selecionando o comando enviar. 
4. O sistema valida os dados editados da agenda. 
5. O caso de uso retorna ao passo 2 do fluxo principal. 
 
EXCLUIR 
Pre-Condicoes: O usuário sindico aciona o comando Excluir. 
1. O sistema exibe a mensagem “Deseja realmente excluir” com os comandos Ok e Cancelar. 
2. O usuário sindico seleciona a opção Ok ou cancelar, para excluir ele opta Ok. 
3. O sistema valida a exclusão do evento na agenda. 
4. O caso de uso retorna ao passo 2 do fluxo principal. 

Tabela 7: Descrição do Caso de Uso: Manter Agenda. 

 

Caso de Uso 07: Manter Noticia. 

Caso de Uso Manter Noticia. 

Descrição 
Este caso de uso descreverá os procedimentos realizados para manter 
noticia do condomínio através de operações de incluir, editar, excluir e 
listar noticias.  

Ator : Usuário Síndico 
Pré-condição: Estar logado no sistema. 
Pós-condição: Não aplicável. 

Fluxo Principal 

1. O Usuário síndico seleciona a opção Noticias na tela de Menu do sistema. 
2. O sistema exibe a tela de Listagem de Noticias onde o usuário sindico seleciona a opção Novo 
para preenchimento dos dados. 
3. O sistema exibe a tela Cadastro de Noticias onde Usuário síndico realiza o preenchimento do 
formulário de cadastro. 
4. O Usuário sindico confere os dados inseridos no formulário de cadastro e confirma em enviar. 
5. O sistema valida e salva as noticias cadastradas e retorna ao passo 2 do fluxo principal e 

encerra o caso de uso. 
EDITAR 
Pre-Condicoes: O usuário sindico aciona o comando Editar. 
1. O sistema exibe a tela Atualização de Noticia selecionada. 
2. O usuário sindico edita a noticia. 
3. O usuário sindico confirma as alterações selecionando o comando enviar. 
4. O sistema valida os dados editados da noticia. 
5. O caso de uso retorna ao passo 2 do fluxo principal. 
 
EXCLUIR 
Pre-Condicoes: O usuário sindico aciona o comando Excluir. 
1. O sistema exibe a mensagem “Deseja realmente excluir” com os comandos Ok e Cancelar. 
2. O usuário sindico seleciona a opção Ok ou cancelar, para excluir ele opta Ok. 
3. O sistema valida a exclusão da noticia. 
4. O caso de uso retorna ao passo 2 do fluxo principal. 

Tabela 8: Descrição do Caso de Uso: Manter Noticia. 
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Caso de Uso 08: Manter Comunicado. 

Caso de Uso Manter Comunicados. 

Descrição 
Este caso de uso descreverá os procedimentos realizados para manter 
Comunicados ao condomino através de operações de incluir, editar, excluir 
e listar Comunicados. 

 
Ator: Usuário Síndico 
Pré-condição: Estar logado no sistema. 
Pós-condição: Não aplicável. 

Fluxo Principal 

1. O Usuário síndico seleciona a opção Comunicados na tela de Menu do sistema. 
2. O sistema exibe a tela de Listagem de Comunicados onde o usuário sindico seleciona a opção 
Novo para preenchimento dos dados. 
3. O sistema exibe a tela Cadastro de Cadastro de Comunicados onde Usuário síndico realiza o 
preenchimento do formulário de cadastro. 
4. O Usuário sindico confere os dados inseridos no formulário de cadastro e confirma em enviar. 
5. O sistema valida e salva as noticias cadastradas e retorna ao passo 2 do fluxo principal e 

encerra o caso de uso. 
EDITAR 
Pre-Condicoes: O usuário sindico aciona o comando Editar. 
1. O sistema exibe a tela Atualização de Comunicado selecionado. 
2. O usuário sindico edita o comunicado. 
3. O usuário sindico confirma as alterações selecionando o comando enviar. 
4. O sistema valida os dados editados no comunicados. 
5. O caso de uso retorna ao passo 2 do fluxo principal. 
 
EXCLUIR 
Pre-Condicoes: O usuário sindico aciona o comando Excluir. 
1. O sistema exibe a mensagem “Deseja realmente excluir” com os comandos Ok e Cancelar. 
2. O usuário sindico seleciona a opção Ok ou cancelar, para excluir ele opta Ok. 
3. O sistema valida a exclusão do comunicado. 
4. O caso de uso retorna ao passo 2 do fluxo principal. 

Tabela 9: Descrição do caso de uso: Manter Comunicados. 

 

Caso de Uso 09: Manter Tipo de Reservas de área de Lazer. 

Caso de Uso Manter Tipo de Reservas de Área de Lazer 

Descrição 

Este caso de uso descreverá os procedimentos realizados para manter Tipo 

de Área de Reserva de área de lazer através de operações de incluir, editar, 

excluir e listar Tipo de Reservas de área de lazer. 
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Ator : Usuário Síndico 

Pré-condição: Estar logado no sistema. 

Pós-condição: Não aplicável. 

Fluxo Principal 

1. O Usuario síndico seleciona a opção Reservas (Tipo de Reservas) na tela de Menu do sistema. 

2. O sistema exibe a tela de Listagem Tipos de Reservas onde o usuário sindico seleciona a 

opção Novo para preenchimento dos dados. 

3. O sistema exibe a tela Cadastro Tipo de Reservas onde Usuário síndico realiza o 

preenchimento do formulário de cadastro. 

4. O Usuário sindico confere os dados inseridos no formulário de cadastro e confirma em enviar. 

5. O sistema valida e salva as Reservas de Áreas de Lazer cadastradas e retorna ao passo 2 do 

fluxo principal e encerra o caso de uso. 

EDITAR 

Pre-Condicoes: O usuário sindico aciona o comando Editar. 

1. O sistema exibe a tela Atualização Tipo de Reservas com área de lazer selecionada. 

2. O usuário sindico edita o Tipo de Reservas. 

3. O usuário sindico confirma as alterações selecionando o comando enviar. 

4. O sistema valida o tipo de reserva editada. 

5. O caso de uso retorna ao passo 2 do fluxo principal. 

 

EXCLUIR 

Pre-Condicoes: O usuário sindico aciona o comando Excluir. 

1. O sistema exibe a mensagem “Deseja realmente excluir” com os comandos Ok e Cancelar. 

2. O usuário sindico seleciona a opção Ok ou cancelar, para excluir ele opta Ok. 

3. O sistema valida a exclusão do tipo de reservas de área de lazer. 

4. O caso de uso retorna ao passo 2 do fluxo principal. 

Tabela 10: Descrição do caso de uso: Manter Tipo de Reservas das áreas de lazer. 

Caso de Uso 10: Manter Galerias de Fotos. 

Caso de Uso Manter Galerias de Fotos. 

Descrição 
Este caso de uso descreverá os procedimentos realizados para manter 
Galerias de Fotos através de operações de incluir, editar, excluir e listar 
Galerias de Fotos.   

Ator : Usuário Síndico 
Pré-condição: Estar logado no sistema.  
Pós-condição: Não aplicável. 
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Fluxo Principal 

1. O Usuário síndico seleciona a opção Galerias na tela de Menu do sistema. 
2. O sistema exibe a tela de Listagem Galerias de Fotos onde o usuário sindico seleciona a opção 
Novo para preenchimento dos dados. 
3. O sistema exibe a tela Cadastro de Galerias onde Usuário síndico realiza o preenchimento do 
formulário de cadastro. 
4. O Usuário sindico confere os dados inseridos no formulário de cadastro e confirma em enviar. 
5. O sistema valida e salva a Galeria de Fotos cadastradas e retorna ao passo 2 do fluxo principal 

e encerra o caso de uso.  
EDITAR 
Pre-Condicoes: O usuário sindico aciona o comando Editar. 
1. O sistema exibe a tela Atualização de Galerias. 
2. O usuário sindico edita a Galeria Selecionada. 
3. O usuário sindico confirma as alterações selecionando o comando enviar. 
4. O sistema valida a Galeria de Fotos editada. 
5. O caso de uso retorna ao passo 2 do fluxo principal. 
 
EXCLUIR 
Pre-Condicoes: O usuário sindico aciona o comando Excluir. 
1. O sistema exibe a mensagem “Deseja realmente excluir” com os comandos Ok e Cancelar. 
2. O usuário sindico seleciona a opção Ok ou cancelar, para excluir ele opta Ok. 
3. O sistema valida a exclusão da Galeria selecionada. 
4. O caso de uso retorna ao passo 2 do fluxo principal. 
 
 
UPLOAD DE FOTOS 
Pre-Condicoes: O usuário sindico aciona o comando Fotos. 
1. O sistema exibe uma tela de Upar Fotos, onde nesta tela pode fazer upload de fotos e escrever 
um titulo para a mesma. 
2. Nesta mesma tela de upload de fotos o usuário sindico seleciona a opção Browse para 
adicionar fotos e excluir para excluir fotos. 
3 Após upada as fotos o caso de uso retorna ao passo 2 do fluxo principal. 

Tabela 11: Descricao do caso de uso: Manter Galeria de Fotos. 

 

Caso de Uso 11: Manter Enquetes. 

 

Caso de Uso 
Manter Enquetes  

Descrição 
Este caso de uso descreverá os procedimentos realizados para manter 

enquetes através de operações de incluir, editar, excluir e listar Enquetes. 

 

Ator: Usuário Síndico 

Pré-condição: Estar logado no sistema.  

Pós-condição: Não aplicável. 
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Fluxo Principal 

1. O Usuário síndico seleciona a opção Enquetes na de Menu do sistema. 

2. O sistema exibe a tela de Listagem de Enquetes onde o usuário sindico seleciona a opção 

Novo para preenchimento dos dados. 

3. O sistema exibe a tela Cadastro de Enquetes onde o usuário síndico realiza o preenchimento 

do formulário de cadastro. 

4. O Usuário sindico confere os dados inseridos no formulário de cadastro e confirma em enviar. 

5. O sistema valida e salva a Enquete cadastrada e retorna ao passo 2 do fluxo principal e 

encerra o caso de uso.  

EDITAR 

Pre-Condicoes: O usuário sindico aciona o comando Editar. 

1. O sistema exibe a tela Atualização de Enquetes. 

2. O usuário sindico edita a Enquete Selecionada. 

3. O usuário sindico confirma as alterações selecionando o comando enviar. 

4. O sistema valida a Enquete editada. 

5. O caso de uso retorna ao passo 2 do fluxo principal. 

EXCLUIR 

Pre-Condicoes: O usuário sindico aciona o comando Excluir. 

1. O sistema exibe a mensagem “Deseja realmente excluir” com os comandos Ok e Cancelar. 

2. O usuário sindico seleciona a opção Ok ou cancelar, para excluir ele opta Ok. 

3. O sistema valida a exclusão da Enquete selecionada. 

4. O caso de uso retorna ao passo 2 do fluxo principal. 

PUBLICAR 

Pre-Condicoes: O usuário sindico aciona o comando Publicar. 

1. O sistema exibe publica a enquete no modulo condomino e retorna ao passo 2 do fluxo 

principal já modificado o nome do icone para tirar. 

Tabela 12: Descrição do caso de uso: Manter Enquetes. 

 

 Caso de Uso 12: Manter Usuários. 

Caso de Uso Manter Usuários 

Descrição 

 

Este caso de uso descreverá os procedimentos realizados para manter 

usuários do sistema através de operações de incluir, editar, excluir e listar 

usuários. 
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Ator: Usuário Síndico 

Pré-condição: Estar logado no sistema. 

Pós-condição: Não aplicável. 

Fluxo Principal 

1. O Usuário síndico seleciona a opção Usuário na tela de Menu do sistema. 

2. O sistema exibe a tela de Listagem de usuários onde o usuário sindico seleciona a opção Novo 

para preenchimento dos dados. 

3. O sistema exibe a tela Cadastro de Usuários onde o usuário síndico realiza o preenchimento 

do formulário de cadastro. 

4. O Usuário sindico confere os dados inseridos no formulário de cadastro e confirma em enviar. 

5. O sistema valida e salva o Usuário cadastrado e retorna ao passo 2 do fluxo principal e 

encerra o caso de uso. 

EDITAR 

Pre-Condicoes: O usuário sindico aciona o comando Editar. 

1. O sistema exibe a tela Atualização de Usuários. 

2. O usuário sindico edita o Usuário selecionado. 

3. O usuário sindico confirma as alterações selecionando o comando enviar. 

4. O sistema valida e salva o usuário editado. 

5. O caso de uso retorna ao passo 2 do fluxo principal. 

 

EXCLUIR 

Pre-Condicoes: O usuário sindico aciona o comando Excluir. 

1. O sistema exibe a mensagem “Deseja realmente excluir” com os comandos Ok e Cancelar. 

2. O usuário sindico seleciona a opção Ok ou cancelar, para excluir ele opta Ok. 

3. O sistema valida a exclusão do usuário selecionado e o caso de uso retorna ao passo 2 do 

fluxo principal. 

Tabela 13: Descrição do caso de uso: Manter Usuário. 

 

Caso de Uso 13: Gerar Boleto.  

Caso de Uso Gerar Boleto 

Descrição 
Este caso de uso descreve as etapas para gerar as taxas mensais do 
condomínio.. 

Ator: Usuário Síndico 
Pré-condição: Estar logado no sistema. 
Pós-condição: Não aplicável. 
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Fluxo Principal 

1. O usuário síndico seleciona no sistema a opção boleto e solicita Gerar boleto; 
2. O sistema exibe a tela Cadastro de Boletos, nesta tela o usuário sindico preenche os dados do 
boleto, confere e clica em enviar; 
3. O sistema valida e gera o boleto cadastrado e retorna exibindo a tela Listagem de Boletos 
4. Na tela de listagem de boleto aparece o boleto gerado. 
5. Este caso de uso se encerra. 

QUITAR 
Pre-Condicoes: O usuário sindico aciona o comando Quitar 
1. O sistema exibe a tela de Listagem de Boletos na coluna Situação escrito PAGO.. 
2. O sistema valida e salva o editado. 
5. O caso de uso retorna ao passo 1 do fluxo alternativo Quitar. 
 
 
EXCLUIR 
Pre-Condicoes: O usuário sindico aciona o comando Excluir. 
1. O sistema exibe a mensagem “Deseja realmente excluir” com os comandos Ok e Cancelar. 
2. O usuário sindico seleciona a opção Ok ou cancelar, para excluir ele opta Ok. 
3. O sistema valida a exclusão do Boleto selecionado e o caso de uso retorna ao passo 1 do fluxo 
principal. 

Tabela 14: Descrição do caso de uso: Gerar Boleto. 

 

 Caso de Uso 14: Gerar Relatórios 

Caso de Uso Gerar Relatórios 

Descrição 
Este caso de uso.gerara relatórios de inadimplentes e relatórios de reservas 

efetuadas das áreas de lazer. 

 

Ator: Usuário Síndico 

Pré-condição: Estar logado no sistema. 

Pós-condição: Não aplicável. 

 

Fluxo Principal 

1. O usuário síndico seleciona no menu do modulo administrador a opção Relatório onde terá a 

opção de escolher o relatório que deseja exibir na tela. 

2. O usuário sindico clica no relatório desejado e o sistema gera o relatório e exibe na tela. 

3. Este caso de uso se encerra. 

Tabela 15: Descrição do caso de uso: Gerar Relatório. 
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Caso de Uso 15: Consultar Historia do Condomínio 

Caso de Uso Consultar Historia do Condominio 

Descrição 
Este caso de uso descreve o procedimento de consulta da historia do 

condomínio. 

Ator: Usuário Condômino 

Pré-condição: A historia já ter sido cadastrada previamente. 

Pós-condição: Não aplicável. 

Fluxo Principal 

1.O usuário Condômino seleciona no menu principal do modulo SiteCondominio a opção “O 

Condomínio Karie”. 

2. O sistema exibe a tela com a história do condomínio. 

3.Este caso de uso se encerra. 

Tabela 16: Descrição do caso de uso: Consultar Historia do Condomínio. 

 

Caso de Uso 16: Consultar Galeria de Fotos 

Caso de Uso Consultar Galeria de Fotos 

Descrição 
Este caso de uso descreve o procedimento de consulta da Galeria de Fotos 

do condomínio. 

 

Ator: Usuário Condômino 

Pré-condição: As fotos já terem sido cadastrada previamente. 

Pós-condição: Não aplicável. 

 

Fluxo Principal 

1.O usuário Condômino seleciona no menu principal do modulo SiteCondominio a opção 

“Galeria de Fotos”. 

2. O sistema exibe a tela com a Titulo da Galeria. 

3. O usuário condômino clica sobre o Titulo e vizualiza as fotos. 

3.Este caso de uso se encerra. 

Tabela 17: Descrição do caso de uso: Consultar Galerias de Fotos. 
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Caso de Uso 17: Consultar Prestadores de Serviços ou Funcionários 

Caso de Uso Consultar Prestadores de Servicos 

Descrição 
Este caso de uso descreve o procedimento de consulta da lista de 

prestadores de serviços do condomínio ou funcionários efetivos. 

Ator: Usuário Condômino 

Pré-condição: A lista já ter sido cadastrada previamente. 

Pós-condição: Não aplicável. 

Fluxo Principal 

1.O usuário condômino seleciona no menu principal do modulo SiteCondominio a opção 

“Funcionários”: Prestadores de serviços ou Funcionários efetivos”. 

2 O usuário condômino aciona o comando: Prestador ou Funcionário. 

3.O sistema exibe a tela com a lista de prestadores e com a lista de funcionário efetivo. 

4. Este caso de uso se encerra. 

Tabela 18: Descrição do caso de uso: Consultar Prestadores de Serviços ou Funcionários. 

 

 Caso de Uso 18: Consultar Noticias 

Caso de Uso Consultar Noticias. 

Descrição Este caso de uso descreve o procedimento de consulta de noticias. 

 

Ator: Usuário Condômino 

Pré-condição: A noticias já ter sido cadastrada previamente. 

Pós-condição: Não aplicável. 

Fluxo Principal 

1.O usuário condômino seleciona no menu principal do modulo SiteCondominio a opção 

“Noticias”: 

2.O sistema exibe a tela com o titulo da noticia. 

3. O usuário condômino seleciona o titulo e visualiza a noticia. 

4. Este caso de uso se encerra. 

Tabela 19: Descrição do caso de uso: Consultar Noticias. 
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Caso de Uso 19: Consultar Comunicados 

Caso de Uso Consultar Comunicados 

Descricao Este caso de uso descreve o procedimento de consulta de Comunicados. 

Ator: Usuário Condômino 

Pré-condição: O comunicado  já ter sido cadastrado previamente. 

Pós-condição: Não aplicável. 

Fluxo Principal  

1.O usuário condômino seleciona no menu principal do modulo SiteCondominio a 

opção “Comunicado”: 

2.O sistema exibe a tela com o titulo do Comunicado. 

3. O usuário condômino seleciona o titulo e visualiza o Comunicado. 

4. Este caso de uso se encerra. 

Tabela 20: Descrição do caso de uso: Consultar Comunicado 

 

Caso de Uso 20: Consultar Agenda 

Caso de Uso Consultar Agenda 

Descrição 
Este caso de uso descreve o procedimento de consulta da Agenda do 

Condomínio.. 

Ator: Usuário Condômino 

Pré-condição: Os eventos  já terem sido cadastrados previamente na agenda. 

Pós-condição: Não aplicável. 

Fluxo Principal 

1.O usuário condômino seleciona no menu principal do modulo SiteCondominio a opção 

“Agenda”: 

2.O sistema exibe a tela com o titulo do Evento. 

3. O usuário condômino seleciona o titulo e visualiza o Evento. 

4. Este caso de uso se encerra. 

Tabela 21: Descrição do caso de uso: Consultar Agenda 
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Caso de Uso 21: Consultar Reserva de Dependências 

Caso de Uso Consultar Reserva de Dependencias 

Descrição 
Este caso de uso descreve o procedimento de consulta das áreas de lazer 

reservadas. 

Ator: Usuário Condômino 

Pré-condição: Os Tipos de áreas de Lazer já terem sido cadastradas previamente no sistema. 

Pós-condição: Não aplicável. 

Fluxo Principal 

1.O usuário condômino seleciona no menu principal do modulo SiteCondominio a opção 

“Reserva de Dependências”: 

2.O sistema exibe uma tela com a lista de áreas de lazer já reservadas por outros condôminos e 

também mostra a opção “Efetuar Reservas”. 

3. Este caso de uso se encerra. 

 

EFETUAR RESERVAS 

Pre-Condicoes: O usuário sindico aciona a opção “Efetuar Reserva de Dependências” 

1. O sistema exibe a tela “Efetue Reserva de Dependências”. 

2. O usuário condômino efetua reserva.  

3. O sistema valida e salva a reserva de dependência efetuado pelo usuário condômino. 

4. O caso de uso retorna ao passo 2 do fluxo principal.   

Tabela 22: Descrição do caso de uso: Consulta Reserva de Dependências de lazer. 

 

 Caso de Uso 22: Retirar Boleto Taxa Condominial. 

 

Caso de Uso 
Retirar Boleto Taxa Condominial 

Descrição 
Este caso de uso descreve o procedimento de retirada de boleto da taxa 

condominial. 

 

Ator: Usuário Condômino 

Pré-condição: O boleto já tem que ter sido gerado previamente no sistema. 

Pós-condição: Não aplicável. 
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Fluxo Principal 

1.O usuário condômino seleciona no menu principal do modulo SiteCondominio a opção 

“Boleto”: 

2.O sistema exibe na tela um Controle de Acesso onde o usuário condômino faz login. 

3.O sistema exibe a tela onde o usuário condômino solicita o boleto a ser impresso. 

4. O usuário condômino clica em cima da opção boleto e solicita a impressão do mesmo. 

3. Este caso de uso se encerra. 

Tabela 23: Descrição do caso de uso: Retirar Boleto Taxa Condominial. 

 

 

3.3 DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA 

Consiste em um diagrama que tem o objetivo de mostrar como as mensagens 

entre os objetos são trocadas no decorrer do tempo para a realização de uma operação. 

Um objeto é mostrado como uma caixa na parte superior de uma linha tracejada 

vertical chamada de linha de vida que representa a vida do objeto durante a interação, 

cada mensagem é representada por uma flecha entre as linhas de vida de dois objetos. A 

ordem na quais estas mensagens ocorrem é mostrada da parte superior à parte inferior.  

Os diagramas de seqüência abaixo identificados serão utilizados pelos seguintes 

Casos de Uso: Efetuar Login e Consulta boleto. 
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3.3.1 Diagrama de Seqüência do Caso de Uso Efetuar Login. 

 
Figura 4: Diagrama de Seqüência do Caso de Uso Efetuar login 

 

3.3.2 Diagrama de Seqüência do Caso de Uso Consulta Boleto. 

 
Figura 5: Diagrama de Seqüência do Caso de Uso Consultar Boleto. 
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3.4  DIAGRAMA ENTIDADE DE RELACIONAMENTO – MODELO FISICO 

 

O objetivo desta fase é iniciar a definição do sistema, preparando sua 

implementação, tratando todos os problemas relacionados com requisitos não funcionais, 

definição da linguagem de programação, criação da documentação adequada e definição 

das interfaces.  

Nesta etapa, dá-se a interface do usuário, gerenciamento de banco de dados, 

comunicação com outros sistemas, expandindo o resultado da análise. Permite-se 

especificar com mais detalhes o comportamento do sistema. O sistema necessariamente 

terá um banco de dados relacional que será desenvolvido através do uso da modelagem 

E-R, que demonstra os relacionamentos das tabelas no banco de dados. 
 

 

MODELO FISICO DO BANCO DE DADOS 

 
Figura 6: Modelo Físico do Banco de Dados. 



52 
 

3.4.1 Projeto de Banco de Dados – Projeto Lógico 

 
E uma listagem organizada de todos os elementos de dados pertinentes ao 

sistema e ao próprio banco de dados com parâmetros precisos e rigorosos para que o 

usuário e o analista de sistema possam conhecer todas as entradas, componentes e 

eventuais cálculos intermediários do sistema. 

 
 Tabela: Condomínio 

OBJETIVO:  Armazenar dados cadastrais referentes ao Condomínio. 

NomeColuna Tipo Tam PK FK Tab.Orig. Descrição 

COD_Id INT  - - - Identificacao do Condominio 

COD_Nome VARCHAR 80 - - - Nome do Condominio 

COD_Endereco VARCHAR 200 - - - Endereco do condominio 

COD_Cidade VARCHAR 100 - - - Cidade do condominio 

COD_Estado VARCHAR 20 - - - Estado do condominio 

CON_CEP VARCHAR 10 - - - Cep do endereço do condominio 

Tabela 24: Dicionário de Dados da Tabela Condomínio 

 
Tabela: Condomino 

OBJETIVO:  Armazenar dados cadastrais referentes ao condomino. 

NomeColuna Tipo Tam PK FK Tab.Orig. Descrição 

CON_Id INT  - - - Identificacao do Condomino  

CON_Nome VARCHAR 80 - - - Nome do condomino 

CON_Sexo VARCHAR 45 - - - Sexo Masculino ou Feminino 

CON_Profissao VARCHAR 80 - - - Profissao do condomino 

CON_Nascimento VARCHAR - - - - Dia/Mês/Ano 

CON_Estado 

Civil 

VARCHAR 30 - - - Estado civil do condomino 

CON_RG VARCHAR 10 - - - RG do condomino 

CON_CPF VARCHAR 14 - - - CPF do condomino 

CON_Fone 1 VARCHAR 20 - - - Fone 1 do condomino 

CON_Email VARCHAR 80 - - - E-mail do condomino 

CON_Senha VARCHAR 45 - - - Senha do condomino 

COM_Aparto VARCHAR 100 - - -  Apartamento do condomino 

Tabela 25: Dicionário de Dados da Tabela Condomino. 
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Tabela: Agenda 

Objetivo: Armazenar dados na Agenda dos eventos que ocorrerão no condomínio.  

NomeColuna Tipo Tam PK FK Tab.Orig. Descrição 

AGD_Id INT  - - - Identificacao da Agenda 

AGD_Data DATE - - - - Data do evento cadastrado  

AGD_Titulo VARCHAR 45 - - - Titulo do evento na agenda 

AGD_Assunto VARCHAR 200 - - - Descricao do evento 

AGD_Horario VARCHAR 45 - - - Hora que ocorrera o evento 

Tabela 26: Dicionário de Dados da Tabela Agenda 

 

Tabela: Taxa (Boleto) 

Objetivo: Armazenar dados referentes a Taxa Condominial. 

NomeColuna Tipo Tam PK FK Tab.Orig Descrição 

TAX_Id INT  - - - Identificacao da Taxa 

TAX_Condomino VARCHAR 14 - - - Nome d condomino devedor 

TAX_Mes INT  - - - Mes da taxa a pagar 

TAX_Ano INT  - - - Ano da taxa a pagar 

Tax_Valor Decimal 10,2 - - - Valor da taxa a pagar 

Tax_Pago INT  - - - Status da taxa do boleto 

Tabela 27: Dicionário de Dados da Tabela Taxa 

 

Tabela: Reserva 

Objetivo: Armazenar dados das Reservas feitas das Dependências de lazer. 

NomeColuna Tipo Tam PK FK Tab.Orig Descrição 

RES_Id INT  - - - Identificacao da Reserva 

RES_Tipo INT  - - - Tipo de área de lazer 

RES_Condomino VARCHAR 14 - - - Condomino que ira reservar 

RES_Data DATE - - - - Data da reserva da area 

RES_Horario VARCHAR 80 - - - Hora que área ser usada 

Tabela 28: Dicionário de Dados da Tabela Reserva 
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Tabela: Comunicado 

Objetivo: Armazenar dados dos Comunicados feitos ao condominos. 

NomeColuna Tipo Tam PK FK Tab.Orig. Descrição 

COM_Id INT  - - - Identificacao do Comunicado 

COM_Titulo VARCHAR 45 - - - Titulo do comunicado 

COM_Conteudo MEDIUMT

EXT 

- - - - Descricao do comunicado 

Tabela 29: Dicionário de Dados da Tabela Comunicado 

 

Tabela: Galeria 

Objetivo: Armazenar dados da Galeria de fotos. 

NomeColuna Tipo Tam PK FK Tab.Orig. Descricao 

GAL_Id INT  - - - Identificacao da Galeria 

GAL_Nome VARCHAR 45 - - - Nome da Galeria de fotos 

GAL_Descricao VARCHAR 200 - - - Descricao do evento das fotos 

Tabela 30: Dicionário de Dados da Tabela Galera 

 

 

TABELA: Fotos 

OBJETIVO: Armazenar dados das Fotos updas na galeria de fotos. 

NomeColuna Tipo Tam PK FK Tab.Orig. Descrição 

FOT_Id INT  - - - Identificacao da Foto 

FOT_Nome VARCHAR 200 - - - Nome da foto 

FOT_Descricao INT  - - - Descricao de evento da foto 

Tabela 31: Dicionario de Dados da Tabela Fotos. 

 

TABELA: Tipo de Reservas   

OBJETIVO: Armazenar dados do Tipo de Dependências de Lazer disponíveis para aluguel. 

NomeColuna Tipo Tam PK FK Tab.Orig. Descricao 

TRE_Id INT  - - - Identificacao área de lazer 

TRE_Descricao VARCHAR 45 - - - Nome da área de lazer 

Tabela 32: Dicionário de Dados da Tabela Tipo Reserva 
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TABELA: Funcionário 

OBJETIVO: Armazenar dados referentes aos funcionários efetivos. 

NomeColuna Tipo Tam PK FK Tab.Orig. Descricao 

FUN_Id INT  - - - Identificacao do Funcion. 

FUN_Nome VARCHAR 80 - - - Nome do Funcionario 

FUN_Cargo VARCHAR 45 - - - Cargo do Funcionario 

FUN_Sexo VARCHAR 10 - - - Sexo M ou F 

FUN_Nascimento DATE - - - - Dia/Mês/Ano 

FUN_Estado Civil VARCHAR 45 - - - Casado ou Solteiro 

FUN_RG VARCHAR 10 - - - Rg do funcionário 

FUN_CPF VARCHAR 14 - - - Cpf do funcionário 

FUN_Endereco VARCHAR 100 - - - Endereco Funcionario 

FUN_Bairro VARCHAR 45 - - - Bairro onde reside 

FUN_CEP VARCHAR 12 - - - Cep do funcionário 

FUN_Fone  VARCHAR 15 - - - Telefone 

FUN_CTPS VARCHAR 45 - - - Carteira de trabalho 

Tabela 33: Dicionario de Dados da Tabela Funcionário. 

 

TABELA: Enquete 

OBJETIVO: Armazenar dados das Enquetes que ficam dispostas a votação. 

NomeColuna Tipo Tam PK FK Tab.Orig. Descrição 

ENQ_Id INT  - - - Identificacao  

ENQ_Pergunta VARCHAR 100 - - - Pergunta da enquetes 

ENQ_Opcao  VARCHAR 45 - - - Opcoes de resposta  

ENQ_Publicada INT  - - - Pergunta publicada  

Tabela 34: Dicionario de Dados da Tabela Enquete. 

 

 

TABELA: Votos  

OBJETIVO: Armazenar dados referentes a votos dos condôminos nas enquetes. 

NomeColuna Tipo Tam PK FK Tab.Orig. Descrição 

VOT_Id INT  - - - Identificacao Votos 

VOT_Enquete INT  - - - Enquete mais votada 

VOT_Opcao INT  - - - Opcoes mais votadas 

Tabela 35: Dicionário de Dados da Tabela Votos. 
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TABELA: Noticia 

OBJETIVO: Armazenar dados referentes a noticias do dia a dia. 

NomeColuna Tipo Tam PK FK Tab.Orig. Descricao 

NOT_Id INT   

- 

 

- 

 

- 

Identificacao da 

noticia 

NOT_Titulo VARCHAR 90 - - - Nome do titulo  

NOT_Conteudo MEDIUM 

TEXT 

- - - - Conteudo descrito da 

noticia 

Tabela 36: Dicionário de Dados da Tabela Noticia. 

 
TABELA: Prestador 

OBJETIVO: Armazenar dados referentes aos prestadores de serviços. 

NomeColuna Tipo Tam PK FK Tab.Orig. Descricao 

PREST_Id INT  - - - Identificacao do prestad 

PREST_Nome VARCHAR 80 - - - Nome do prestador 

PREST_Cargo VARCHAR 45 - - - Cargo do Prestador 

PREST_Sexo VARCHAR 10 - - - Masculino ou Feminino 

PREST_Nascimento DATE - - - - Dia/Mês/Ano 

PREST_Estado Civil VARCHAR 45 - - - Casado ou solteiro 

PREST_RG VARCHAR 10 - - - Rg do Prestador 

PREST_CPF VARCHAR 14 - - - CPF do Prestador 

PREST_Endereco VARCHAR 100 - - - Endereco onde reside 

PREST_Bairro VARCHAR 45 - - - Bairro onde reside 

PREST_CEP VARCHAR 12 - - - Cep do endereco 

PREST_Fone 1 VARCHAR 15 - - - Telefone commercial 

PREST_Fone 2 VARCHAR 15 - - - Telefone cellular 

Tabela 37: Dicionário de Dados da Tabela Prestador. 

TABELA: Usuário 

OBJETIVO: Armazenar dados referentes aos usuários que podem acessar o sistema. 

NomeColuna Tipo Tam PK FK Tab.Orig. Descricao 

USU_Id INT  - - - Identificacao Usuario 

USU_Login VARCHAR 45 - - - Nome do usuário 

USU_Senha VARCHAR 45 - - - Senha do usuário  

USU_Nome VARCHAR 45 - - - Nome complete 

USU_E-mail VARCHAR 45 - - - e-mail do usuario 

Tabela 38: Dicionário de Dados da Tabela Usuário. 
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3.5 PROCESSO 2: CONSTRUINDO A LISTA DE FUNCIONALIDADES 

 

Depois de estabelecido os requisitos do sistema, pode ser gerado uma Lista de 

Funcionalidades do sistema. Desta forma foram identificadas as seguintes funções: 

 

a) Funcionalidades do Modulo Condômino. 

 
1. O Sistema deve permitir que o condômino consulte a Historia do 

condomínio; 

2. O Sistema deve permitir que o condômino consulte Galerias de fotos; 

3. O Sistema deve permitir que o condômino consulte Reserva e Efetue as 

mesmas; 

4. O Sistema deve permitir que o condômino faca consulta de seus Boletos;  

5. O Sistema deve permitir que o condômino consulte os Prestadores de 

serviços; 

6. O Sistema deve permitir que o condômino consulte os Funcionários do 

condomínio; 

7. O Sistema deve permitir que o condômino consulte Noticias, 

Comunicados e Agenda dos eventos do condomínio; 

8. O Sistema deve permitir que os condôminos Votem nas enquetes. 

 

b) Funcionalidades do Modulo Sindico/Administrador  

 
1. O Sistema deve permitir que o Sindico/Administrador faca Login no 

sistema através de Login e Senha;  

2. O Sistema deve permitir que o Sindico/Administrador mantenha 

informações do condomínio; 

3. O Sistema deve permitir que o Sindico/Administrador gere boletos, liste 

os mesmos para os condôminos; 
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4. O Sistema deve permitir que o Sindico/Administrador mantenha 

Condôminos; 

5. O Sistema deve permitir que o Sindico/Administrador mantenha Agenda; 

6. O Sistema deve permitir que o Sindico/Administrador mantenha Noticia 

e Comunicados; 

7. O Sistema deve permitir que o Sindico/Administrador mantenha Tipo de 

Reservas de Dependências de Lazer; 

8. O Sistema deve permitir que o Sindico/Administrador mantenha Galeria 

de fotos, envolvendo upload de fotos; 

9. O Sistema deve permitir que o Sindico/Administrador mantenha 

Funcionários e Prestadores de serviços; 

10. O Sistema deve permitir que o Sindico/Administrador mantenha 

Enquetes; 

11. O sistema deve permitir que o Sindico/Administrador mantenha 

Usuários; 

12. O Sistema deve permitir que o Sindico/Administrador emita Relatórios 

de inadimplentes e Relatórios de reserva de dependências. 

 

3.6 PROCESSO 3: PLANEJANDO POR FUNCIONALIDADE 

Após as funcionalidades serem definidas, e criado um plano para que se possa 

realizar o desenvolvimento de cada uma. O planejamento envolve a ordem em que cada 

funcionalidade será implementada, isto se faz baseado na complexidade e nas 

dependências entre cada uma. 

O planejamento do desenvolvimento das funcionalidades adicionadas ao Sistema 

de Gestão para um Condomínio pode ser visualizado na Tabela 39: Cronograma de 

Planejamento do Desenvolvimento do Sistema. 
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CRONOGRAMA DO PLANEJAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DO 

SISTEMA 

 

FUNCIONALIDADE CLASS 

OWNER 

INICIO FIM 

MODULO ADMINISTRADOR 

Fazer Login Karie 03/09/2010 06/09/2010 

Manter Informacoes do Condominio Karie 07/09/2010 10/09/2010 

Manter Condominio Karie 11/09/2010 13/09/2010 

Manter Agenda Karie 14/09/2010 17/09/2010 

Manter Noticias Karie 17/09/2010 19/09/2010 

Manter Comunicados Karie 19/09/2010 20/09/2010 

Manter Tipo de Reservas Karie 20/09/2010 21/09/2010 

Manter Galerias Karie 21/09/2010 22/09/2010 

Manter Enquetes Karie 22/09/2010 23/09/2010 

Manter Funcionario Karie 23/09/2010 24/09/2010 

Manter Prestador Karie 24/09/2010 25/09/2010 

Manter Usuario Karie 25/09/2010 26/09/2010 

Listar e Gerar Boleto Karie 27/09/2010 01/10/2010 

Emitir Relatorio Karie 27/09/2010 29/09/2010 

MODULO DE CONDOMINO 

Consultar histórico do condominio Karie 30/09/2010 01/10/2010 

Consultar Galeria de Fotos Karie 02/10/2010 03/10/2010 

Consultar Reserva de área de Lazer Karie 04/10/2010 05/10/2010 

Consultar Funcionario Karie 04/10/2010 05/10/2010 

Consultar Prestador Karie 04/10/2010 05/10/2010 

Consultar Noticia Karie 06/10/2010 07/10/2010 

Consultar Comunicado Karie 08/10/2010 09/10/2010 

Consultar Agenda Karie 09/10/2010 10/10/2010 

Votar Enquetes Karie 11/10/2010 12/10/2010 

Consultar e Retirar Boleto Karie 12/10/2010 15/10/2010 

Tabela 39: Cronograma de Planejamento do Desenvolvimento do Sistema. 
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3.7 PROCESSO 4: DETALHAR POR FUNCIONALIDADE 

 
Após os processos de concepção e planejamento o foco deste processo e 

desenhar algumas das funcionalidades listadas, ou seja, detalhar e ilustrar com esboços 

algumas funcionalidades as quais serão desenvolvidas.  

 
 

a) Funcionalidade: Sindico fazer login no sistema. 

 
Esta funcionalidade inicial do sistema será onde o usuário sindico terá seu 

primeiro acesso ao Modulo administrador, para ter o acesso o mesmo preenchera os 

campos Login e Senha e acionara o comando enviar, onde o mesmo devera estar 

previamente cadastrado. 

 

Diagrama de Atividade: Efetuar Login 

 
Figura 7: Diagrama de Atividades Efetuar Login. 
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b) Funcionalidade: Sindico Manter informações do condomínio. 

 
Nesta funcionalidade será onde o usuário sindico poderá  manter informações do 

Condomínio Karie, onde o mesmo preenchera uma tela de cadastro do condomínio, bem 

como se desejar poderá editar, excluir e listar estas informações. 

 

c) Funcionalidade: Sindico Manter condômino. 

 
Esta funcionalidade será onde o usuário sindico cadastrara os condôminos 

(moradores) do Condomínio Karie, preenchendo na tela de cadastro os seus dados 

cadastrais como nome, apartamento, sexo, profissão, data de nascimento etc.., nesta 

funcionalidade ainda poderá editar, listar e excluir estas informações. 

 

d) Funcionalidade: Sindico Manter Eventos na agenda. 

 
O usuário sindico nesta funcionalidade poderá Manter (Cadastrar, Editar, Listar 

e Excluir) os eventos que ocorrem no Condomínio Karie. 

 

e) Funcionalidade: Sindico Manter Comunicados. 

 
Esta funcionalidade será para que o usuário sindico possa Manter (Cadastrar, 

Editar, Listar e Excluir)  Comunicados aos condôminos do Condomínio Karie. 

 

f) Funcionalidade: Sindico Manter Noticias. 

 
Para que o usuário sindico possa divulgar algumas Noticias, essa funcionalidade 

será criada, nela o sindico poderá cadastrar as noticias da atualidades, bem como editar, 

listar e excluir as mesmas se desejar. 
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g) Funcionalidade: Sindico Manter Tipo de Dependências de lazer. 

 
O Condomínio Karie tem suas Dependências de Área de lazer, para se ter um 

controle de acesso a esses locais esta funcionalidade será criada, nela o usuário sindico 

poderá cadastrar as dependências de lazer (piscina, quadra de esporte, churrasqueira etc.) 

do Condomínio Karie, bem como se desejar poderá editar, listar e excluir alguma destas 

dependências de lazer. 

 

h) Funcionalidade: Sindico Manter Galerias de Fotos. 

 
Esta funcionalidade será criada para que o usuário sindico possa manter 

(Cadastrar,editar, listar e excluir) as Galerias de fotos do Condomínio Karie, fazendo 

ainda nesta funcionalidade o upload das fotos dessa galeria cadastrada. 

 

i) Funcionalidade: Sindico Manter Enquetes. 

 
Para haver uma interação do sindico com os condôminos, esta funcionalidade 

possibilitara ao usuário sindico manter (Cadastrar, Editar, Listar e excluir) enquetes, onde 

após cadastrá-las publicara as mesmas no modulo condômino. 

 

j)  Funcionalidade: Sindico Manter Funcionário. 

 
Esta funcionalidade será criada para que o usuário condômino mantenha o 

cadastro dos funcionários que trabalham no Condomínio Karie, bem como possa editar, 

listar e excluir as informações cadastrais dos mesmos. 

 

k) Funcionalidade: Sindico Manter Prestadores de Serviços. 

 
Para que se tenha um controle dos prestadores que executam serviços ao 

Condomínio Karie, será criada esta funcionalidade, onde o usuário sindico poderá 

cadastrar, editar, listar e excluir os dados cadastrais dos mesmos. 
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l) Funcionalidade: Sindico Manter Usuários. 

 
Para que se tenha um controle de acesso ao sistema, o usuário sindico fará o 

cadastro de usuários, bem como se desejar poderá editar listar e excluir estas informações 

do usuário. 

 

m) Funcionalidade: Sindico Emitir Relatórios. 

 
Esta funcionalidade será criada para que o usuário sindico possa acompanhar e 

emitir dois tipos de relatórios, o relatório de condôminos inadimplentes e o relatório de 

reserva de dependências das áreas de lazer. 

 

n) Funcionalidade: Consultar Histórico do Condomínio Karie. 

 
Esta funcionalidade será criada para que o Usuário Condômino possa consultar 

sobre o Histórico do Condomínio Karie. Ao selecionar a opção “O Condomínio”, dentro 

do Modulo SiteCondominio o mesmo visualizara a tela de histórico do condomínio. 

 

o) Funcionalidade: Consultar Galeria de Fotos. 

 
Para que o usuário Condômino possa ter a acesso a fotos do Condomínio Karie, 

será criada esta funcionalidade, onde o mesmo selecionara a opção “Galeria de Fotos” e 

poderá visualizar as coberturas fotográficas realizadas dos eventos do condomínio. 

 

p) Funcionalidade: Consultar Reserva de Dependências. 

 
O Condomínio dispõe de área de lazer para a realização de eventos, que podem 

ser reservados por qualquer condômino. Assim esta funcionalidade “Reserva de 

Dependências” será criada para que o usuário condômino possa consultar as áreas de 

lazer já reservadas por outros condôminos e também se desejar poderá efetuar reservas de 

algum desses ambientes com praticidade e sem perca de tempo. 

 

 



64 
 

q) Funcionalidade: Consultar Funcionários e Prestadores de Serviços. 

 
Para que o usuário condômino possa saber quais são as pessoas que trabalham 

no condomínio sejam funcionários ou prestadores de serviços esta funcionalidade 

“Funcionário” será criada, através desta o usuário condômino caso necessite obterá as 

informações, bem como também terá as informações dos serviços que os prestadores 

fornecem ao Condomínio Karie. 

 

Diagrama de Atividade: Consultar Reserva de Área de Lazer 

 

Figura Nº 8: Diagrama de Atividade Consulta Área de Lazer 
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r)  Funcionalidade: Consultar Noticias. 

 
O usuário condômino poderá ter acesso a noticias atuais de assuntos diversos, 

pois esta funcionalidade “Noticia” será criada ora e local, além de outras informações, 

bastara o mesmo selecionar a opção “Agenda” e o sistema mostrara eventos da agenda. 

Funcionalidade: Consultar Comunicados. 

 

s) Funcionalidade: Consultar Agenda. 

 
Nesta funcionalidade os usuários condôminos poderão ter acesso aos eventos 

que irão acontecer no condomínio, obtendo informações sobre data da realização, hora e 

local, além de outras informações, bastara o mesmo selecionar a opção “Agenda” e o 

sistema mostrara eventos da agenda. 

 

t) Funcionalidade: Votar nas Enquetes. 

 
Esta funcionalidade será para haver uma interação do condômino com o sindico, 

onde o usuário Condômino selecionara a opção de resposta da enquete e após clicar na 

sua opção de resposta o mesmo acionara o botão votar onde será emitido uma mensagem 

“Seu voto foi computado com sucesso, obrigado pela votação”. 

 

u) Funcionalidade: Consultar e Emitir Boleto. 

 
Para que o usuário condômino possa ter uma praticidade no pagamento de sua 

taxa condominial o sistema permitira através desta funcionalidade “Boleto” que o usuário 

condômino selecione o mês que deseja retirar o boleto.   
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           DIAGRAMA DE ATIVIDADE: CONSULTA BOLETO 

 

 
Figura 8: Diagrama de Atividade Consulta Boleto. 

 

3.8 DIAGRAMA DE CLASSES 

 

O diagrama de classes apresenta uma visão estática da organização das classes 

do sistema, permitindo além da visualização das classes e de seus atributos e métodos, a 

representação de seus relacionamentos, como estas se complementam e a transmissão da 

informação dentro do sistema 
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DIAGRAMA DE CLASSES 

 

Figura 9: Diagrama de Classe do Sistema para Gestão de Condomínio. 
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3.9 PROCESSO 5: CONSTRUINDO POR FUNCIONALIDADE 

 

Na ultima fase do FDD, as telas finais do sistema estão prontas, serão feitos os 

testes nos códigos e depois disto sai o sistema final. 

 

O sistema, primeiramente, possui uma tela de apresentação de controle de 

acesso, onde o usuário sindico ira realizar login preenchendo Login e Senha de acesso 

para operar o sistema, conforme pode ser observado na figuras 9 logo a seguir. Para 

ingressar no sistema, o usuário terá acesso através do botão “ENTRAR” que é 

apresentado na primeira tela. Logo após, na tela seguinte, aparecera a tela de menu do 

modulo administrador do sistema. 

 

Tela Inicial de Login 

 

Figura 10: Tela inicial de Login. 
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Tela Menu do Modulo Administrador 

  
Figura 11: Tela do Modulo Administrador. 

 

A tela “Menu do modulo administrador” permite ao usuário do sistema acessar a 

uma determinada transação de seu interesse, clicando num dos botões opcionais 

existentes. É possível sair desta tela e voltar a tela de menu inicial de controle de acesso 

clicando no botão “SAIR”. 

 

Na tela abaixo, intitulada “Manter Informações do Condomínio” o usuário 

poderá incluir informações do Condomínio Karie, bem como, consultar, alterar, excluir 

itens existentes no cadastro.  
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Tela Manter Informações do Condomínio 

 
Figura 12: Tela Manter informações do Condomínio. 

 

Na tela seguinte, intitulada “Manter Condômino” o usuário sindico 

administrador poderá incluir novo condômino que mora no condomínio, bem como, 

consultar, alterar, excluir os itens existentes no cadastro. 

Tela Manter Condômino

 
Figura 13: Tela Manter Condomínio 
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Nesta tela abaixo e possível “Manter eventos do Condômino na Agenda”, o 

usuário sindico administrador poderá incluir novo evento, bem como, consultar, alterar, 

excluir os itens existentes na agenda. 

Tela Manter Agenda

 
Figura 14: Tela Manter Agenda. 

 

Tela Manter Comunicados

 
Figura 15: Tela manter Comunicados. 
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A tela “Manter Comunicados”, mostrada anteriormente, o usuário sindico 

administrador poderá incluir novo comunicado, bem como, consultar, alterar, excluir os 

itens existentes neste comunicado. 

Teal de Manter Noticias 

 
Figura 16: Tela manter Noticias. 

Nesta tela “Manter Noticia” o usuário sindico administrador poderá incluir nova 

Noticia, bem como, consultar, alterar, excluir os itens existentes nesta noticia. 

Tela Manter Tipo de Reserva 

 
Figura 17: Tela Manter Tipo de Reserva. 
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A tela da Figura nº 17 intitula de “Manter Tipo de Reserva de Dependência da 

área de lazer” o usuário sindico administrador poderá incluir nova dependência de lazer, 

bem como, consultar, alterar, excluir as dependências de lazer já cadastradas. 

 

Na tela “Manter Galerias de Fotos”, o usuário sindico administrador poderá 

incluir nova Galeria de Fotos, bem como, consultar, alterar, excluir esta Galerias de 

Fotos, também  poderá este fazer o upload das fotos nesta galeria cadastrada. 

 

Tela Manter Galeria de Fotos 

 

 
Figura 18: Tela Manter Galeria de Fotos. 

 

Nesta tela da Figura 19 a “Manter Enquetes”, o usuário sindico administrador 

poderá incluir nova enquete, bem como, consultar, alterar, excluir as perguntas da 

enquete como dispor opções de resposta para que o condomino possa votar. Após criar 

essas enquetes o mesmo publica no site condomínio. 
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Tela Manter Enquetes 

 
Figura 19: Tela Manter Enquetes. 

 

Na tela “Manter Funcionário”, o usuário sindico administrador poderá incluir 

novo funcionário, bem como, consultar, alterar, excluir os itens deste cadastro.  

 

Tela Manter Funcionário do Condomínio

 
Figura 20: Tela Manter Funcionário do Condomínio. 
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Na tela abaixo intitulada “Manter Prestador de Serviços”, o usuário sindico 

poderá incluir novo prestador de serviços, bem como, consultar, alterar, excluir os itens 

deste cadastro. 

Tela Manter Prestador de Serviços

 
Figura 21: Tela Manter Prestador de Serviços. 

 

Na tela seguinte “Manter Usuários”, o usuário sindico poderá fazer o cadastro de 

novos usuários que poderão manipular o sistema, neste cadastro o mesmo poderá incluir 

novo usuários, bem como, consultar, alterar, excluir os itens deste cadastro.    
                                   

Tela Manter Usuario 

 

Figura 22: Tela manter Usuários. 
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Nesta tela “Emissão de Relatórios” o usuário sindico poderá selecionar e 

consultar o relatório que pode ser de inadimplentes e relatório tipo de reserva de 

dependências de lazer. 

Tela de Emissao de Relatorio de Inadimplentes 

 
Figura 23: Tela de Emissão de Relatório de Inadimplentes. 

 

Após a inclusão de todos esses dados no sistema no Modulo do Sindico 

Administrador, as próximas telas serão do Modulo do Condômino (SiteCondominio), 

onde nelas os condôminos poderão fazer suas consultas como:  

Consultar Histórico do Condomínio Karie (na opção “O Condomínio”, 

localizado no Menu Principal do lado esquerdo do site); 

Consultar Galeria de Fotos (clicando na opção Galeria de Fotos); 

 Consultar Reserva de Dependência (nesta opção, os condôminos verificaram 

quais as áreas de lazer que já se encontram reservadas e também poderá efetuar uma 

reserva); 

Consultar Funcionários do Condomínio e Prestadores de Serviços; 

Consultar Noticias, Agenda e Comunicados; 

Consultar e Retirar Boleto; 

Votar nas Enquetes que se encontram publicadas no site, se desejar. 
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Tela de Home do Sistema Condomínio Karie

 
Figura 24: Tela de Home do Sistema Condomínio Karie. 

 

Tela sobre Histórico do Condomínio Karie

 
Figura 25: Tela sobre Histórico do Condomínio Karie. 
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Tela Consulta de Galeria de Fotos

 
Figura 26: Tela Consulta de Galeria de Fotos. 

 

Tela Consulta Reserva e Efetua reserva de área de lazer

 
Figura 27: Tela Consulta Reserva e Efetua reserva de área de lazer. 
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Tela Consultar e Emitir Boleto

 
Figura 28: Tela Consultar e Emitir Boleto. 

 

Tela Consultar Funcionário e Prestadores de Serviços

 
Figura 29: Tela Consultar Funcionário e Prestador de Serviços. 
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Tela Consultar Noticias

 
Figura 30: Tela Consultar Noticias. 

 

Tela Consultar Comunicados

 
Figura 31: Tela Consultar Comunicados. 
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Tela Consultar Agenda 

 
Figura 32: Tela Consultar Agenda. 

 

Tela Votar em Enquetes 

 

Figura 33: Tela Votar em Enquetes. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A elaboração deste trabalho teve como foco principal a criação de um Sistema 

Web para Gestão de Condomínio. Seu principal objetivo de criação foi facilitar a 

comunicação do sindico com os condôminos, de forma pratica e confortável para ambos, 

evitando assim perda de tempo e de documentos. Esse objetivo foi alcançado com 

sucesso com a criação do Modulo Administrador e do Modulo SiteCondomínio, onde no 

modulo administrador o Sindico pode manter o cadastro das informações e no modulo do 

site o condômino pode visualizar o que já foi cadastrado pelo sindico, havendo assim uma 

interação e comunicação maior entre estes dois usuários deste sistema. 

Essa experiência foi muito enriquecedora e também difícil, principalmente pelo 

contato com diversas tecnologias que anteriormente não as conhecia, como 

Dreamweaver, que ajudou muito na parte de criação do site, com as suas ferramentas que 

permitia adicionar texto e tabelas. O WampServer que facilitou na instalação do Apache, 

PHP e Mysql. O Boleto.PHP que aprendi a desenvolver um boleto. O Astah onde foi feita 

todas as modelagens UML, como os casos de uso, diagrama de seqüência, diagramas de 

atividades e o diagrama de classes.  

A metodologia FDD por ser um método ágil e rápido me ajudou muito a 

desenvolver este sistema, a organizar as informações, fazendo com que cada 

funcionalidade que era criada, fosse logo testada e elaborada a sua telas final facilitando  

assim a varredura em busca de erros e possíveis mudanças nas telas finais . 

Todo esse contato com essas tecnologias foi uma oportunidade de ampliação de 

meus conhecimentos, me dando a oportunidade de aprender sempre cada vez mais com a 

Engenharia da Computação. 

Para um melhor desempenho do sistema e sugerido como melhoria ou trabalhos 

futuros as funcionalidades: Registrar contas a pagar, Gerar prestação de contas e calcular 

multas e juros nas taxas condominiais atrasadas. 



83 
 

 
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ASTAH.Features of Astah. Disponível em <http://astah.changevision. 

com/en/index.html>. Acesso em 23 de setembro de 2010. 

 

DALL’OGLIO, Pablo. PHP: Programando com Orientação a Objetos. São Paulo: 

Novatec Editora, 2007. 

 

DEBONI, José Eduardo Zindel. Modelagem orientada a objetos com a UML. São 
Paulo: Futura, 2003. 219 p. 

 

FURASTÉ, Pedro Augusto. Normas Técnicas para o Trabalho Científico: 

Explicitação das Normas ABNT. 15. ed. Porto Alegre: 2009. 

 

GUEDES, Gilleanes T.A. UML 2 – Uma abordagem prática. São Paulo: Editora 

Novatec, 2009. 

  

[Heptagon, 2010], Feature Driven Development, Disponivel em: 

< http://www.heptagon.com.br/fdd3>. Acesso em 01 de setembro de 2010. 

 

[Mysql, 2010], Mysql documentation, Disponivel em: 

< HTTP://www.mysql.com/>. Acesso em 31 de agosto de 2010. 

 

URBANIZAÇÃO DO Brasil. Disponível em: 

<http://www.passeiweb.com/na_ponta_lingua/sala_de_aula/geografia/geografia_do_ 

brasil/quadro_humano/brasil_urbanizacao>. Acesso em: 120 set. 2010. 

 

WAZLAWICK, Raul Sidney. Análise e projetos de sistema orientados a objetos. 2. 
Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 295 p. 

 

 

 


