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NOGUEIRA, José Gabriel Mendes. GAMEPASS. 51p. Trabalho de Conclusão de 

Curso. Graduação em Sistema de Informação. Faculdade de Apucarana – FAP. 

Apucarana-PR. 2021. 

RESUMO 

Objetivo: Desenvolver uma plataforma web na qual seus usuários poderão 

disponibilizar seus jogos eletrônicos com o propósito de anunciá-los para serem 

alugados ou comprados por outros usuários. Método: Foi escolhido o modelo de 

desenvolvimento em cascata visando a melhor estruturação do projeto. Resultados: 

Desenvolvimento de todas as funcionalidades do sistema junto com um módulo extra 

para usuários administradores. Conclusão: O objetivo inicial de desenvolvimento foi 

atingido com sucesso. Todos os requisitos levantados para o sistema foram 

implementados de maneira funcional. 

Palavras-chave: Plataforma. Anúncios. Jogos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

NOGUEIRA, José Gabriel Mendes. GAMEPASS. 51p. Work. Graduation in 

Information Systems. FAP – College of Apucarana. Apucarana-PR. 2021. 

ABSTRACT 

Objective: Develop a web platform on which your users can make their electronic 

games available for the purpose of advertising them to be rented or purchased by other 

users. Method: The cascade development model was chosen in order to better 

structure the project. Results: Development of all system functionality along with an 

extra module for administrator users. Conclusion: The initial development goal was 

successfully achieved. All requirements raised for the system were implemented in a 

functional manner. 

Keywords: Platform. Adverts. Games. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Identificação do sistema / Área de atuação do sistema 

A plataforma será implementada e disponibilizada para o uso de qualquer 

pessoa que tenha jogos eletrônicos em mídia física e deseja negociá-los buscando 

um retorno financeiro, ou até mesmo para quem deseja apenas encontrar e negociar 

algum jogo buscando economizar na hora da compra. 

O sistema oferecerá para seus usuários um ambiente web com diversas 

funcionalidades que facilitarão tanto o cadastro de jogos quanto a pesquisa por eles. 

Além disso, também será disponibilizado um módulo administrativo para que seja feito 

a gestão da plataforma principal. 

1.2 Principais características do sistema 

O sistema GAMEPASS busca oferecer aos seus usuários praticidade e 

eficiência no momento de cadastrar e anunciar algum jogo eletrônico. Também será 

disponibilizado meios de pesquisas para que seus usuários encontrem jogos de seus 

interesses. Por fim, será oferecido um ambiente de troca de mensagens aos usuários 

para que os jogos possam ser negociados de maneira efetiva. 

1.3 Equipamento necessário 

Para acessar a plataforma, o usuário precisará apenas de um computador 

com acesso à internet e um navegador web atualizado, como o Mozilla Firefox, Google 

Chrome ou Microsoft Edge. 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Tecnologias utilizadas 

O presente trabalho está sendo desenvolvido por meio do sistema operacional 

Windows, utilizando o editor de texto Visual Studio Code. A linguagem PHP será 

utilizada para desenvolvimento back-end, onde as regras de negócios da aplicação 

serão executadas e gerenciadas. Já para desenvolvimento front-end, as tecnologias 

HTML, CSS e JavaScript serão utilizadas para a construção e manipulação de 

interfaces. Por fim, para controle de dados, será utilizado o sistema gerenciador de 

banco de dados MySQL. 
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2.2 Método de desenvolvimento utilizado 

Para o desenvolvimento do trabalho, a metodologia de desenvolvimento em 

cascata foi utilizada. 

Esta metodologia considera as atividades fundamentais do processo de 

especificação, desenvolvimento, validação e evolução, fazendo a representação de 

cada uma delas como sendo fases distintas, como: especificação de requisitos, 

projetos de software, implementação, testes, entre outras. (SOMMERVILLE, 2011). 

Pode-se dizer que o modelo em cascata é um processo dirigido a planos, onde 

todas as atividades a serem executadas devem ser planejadas e programadas antes 

de começarem a serem trabalhadas. (SOMMERVILLE, 2011). 

O desenvolvimento em cascata possui alguns estágios principais, que 

impactam diretamente suas atividades, dentre eles: análise e definição de requisitos, 

projeto de sistema e software, implementação e testes unitários, integração e testes 

de sistema e operação e manutenção. (SOMMERVILLE, 2011). 

2.3 Executar o sistema 

Para executar o módulo padrão do sistema, basta inserir no navegador de 

preferência do usuário a seguinte URL: http://localhost:8080. 

Já para executar o módulo administrativo do sistema, a seguinte URL deve 

ser utilizada: http://admin.localhost:8080. 

3 MÓDULOS DO SISTEMA 

O sistema GAMEPASS é dividido entre dois módulos e cada um deles possui 

funcionalidades e características próprias. 

• Módulo Padrão: Este módulo será o principal do sistema. Será através dele 

que os usuários irão se cadastrar e anunciar seus jogos para serem negociados 

com outros usuários. 

• Módulo Administrativo: Este módulo será de uso apenas de usuários 

administradores. Sua função será de gerenciar e consultar informações sobre 

o módulo padrão. 

 

http://localhost:8080/
http://admin.localhost:8080/
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4 MÓDULO PADRÃO 

4.1 Manual de Ajuda 

Figura 1 - Botão de Ajuda 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 

Este botão será responsável por exibir o manual de ajuda do módulo padrão 

para o usuário. Ele estará disponível em todas as interfaces do sistema. 

4.2 Cabeçalho para Usuário Não Autenticado 

Figura 2 - Cabeçalho para Usuário Não Autenticado 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 

Este cabeçalho estará disponível para qualquer usuário que não estiver 

autenticado no sistema. Será através dele que o usuário poderá utilizar a barra de 

pesquisa por produtos, além de poder visualizar a logo do módulo padrão. 

• Login: Botão de redirecionamento para a página de Login. 

• Cadastro: Botão de redirecionamento para a página de Cadastro. 

4.3 Cabeçalho para Usuário Autenticado 

Figura 3 - Cabeçalho para Usuário Autenticado 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 

Este cabeçalho estará disponível para qualquer usuário que estiver 

autenticado no sistema. Será através dele que o usuário poderá utilizar a barra de 

pesquisa por produtos, além de poder visualizar a logo do módulo padrão. Além disso, 

o usuário também terá acesso a um botão contendo o seu nome de usuário que, ao 

ser clicado, exibirá alguns links de navegação para as principais páginas do sistema. 
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4.4 Rodapé para Usuário Não Autenticado 

Figura 4 - Rodapé para Usuário Não Autenticado 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 

Este rodapé estará disponível para qualquer usuário que não estiver 

autenticado no sistema. Através dele será possível consultar informações sobre o 

módulo padrão, além de poder utilizar links de redirecionamento para as principais 

páginas do sistema permitidas para o usuário que não estiver autenticado. 

• Cadastro: Link de redirecionamento para a página de Cadastro. 

• Login: Link de redirecionamento para a página de Login. 

• Recuperar Senha: Link de redirecionamento para a página de 

Recuperação de Senha. 

• Perguntas Frequentes: Link de redirecionamento para a página de 

Perguntas Frequentes. 

4.5 Rodapé para Usuário Autenticado 

Figura 5 - Rodapé para Usuário Autenticado 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 

Este rodapé estará disponível para qualquer usuário que estiver autenticado 

no sistema. Através dele será possível consultar informações sobre o módulo padrão, 

além de poder utilizar links de redirecionamento para as principais páginas do sistema. 

• Minha Conta: Link de redirecionamento para a página Minha Conta. 

• Meu Endereço: Link de redirecionamento para a página Meu 

Endereço. 
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• Lista de Desejos: Link de redirecionamento para a página Lista de 

Desejos. 

• Negociações Finalizadas: Link de redirecionamento para a página 

Negociações Finalizadas. 

• Negociações Abertas: Link de redirecionamento para a página 

Negociações Abertas. 

• Meus Produtos: Link de redirecionamento para a página Meus 

Produtos. 

• Novo Produto: Link de redirecionamento para a página Novo Produto. 

• Perguntas Frequentes: Link de redirecionamento para a página 

Perguntas Frequentes. 

4.6 Efetuar o Login no Sistema 

Figura 6 - Login 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 

Esta interface será responsável por realizar o processo de autenticação do 

usuário no sistema. O endereço de e-mail e senha cadastrados deverão ser 

informados para que se possa realizar a autenticação. 

• E-mail: Endereço de e-mail cadastrado pelo usuário. 

• Senha: Senha de acesso cadastrada pelo usuário. 
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• Entrar: Botão para realizar o processo de autenticação do usuário no 

sistema. 

• Clique aqui: Link de redirecionamento para a página de Recuperação 

de Senha. 

• Cadastro: Botão de redirecionamento para a página de Cadastro. 

4.7 Efetuar o Cadastro no Sistema 

Figura 7 - Cadastro 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 

Esta interface será responsável por realizar o cadastro do usuário no sistema. 

Para que o cadastro seja concluído, todos os dados solicitados deverão ser 

informados. 

• Nome: Nome de identificação do usuário. 

• CPF: CPF do usuário. 
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• E-mail: Endereço de e-mail do usuário. 

• Celular: Número de telefone celular do usuário. 

• Senha: Senha de acesso do usuário. 

• Confirmar Senha: Senha de acesso do usuário. Deve ser igual ao 

valor digitado no campo Senha. 

• Plataforma Favorita: Plataforma de jogos favorita do usuário. 

• Gênero Favorito: Gênero de jogos favorito do usuário. 

• Criar Minha Conta: Botão para realizar o processo de cadastro do 

usuário no sistema. 

• Login: Botão de redirecionamento para a página de Login. 

4.8 Recuperar Senha 

Figura 8 - Recuperar Senha 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 

Esta interface será responsável por solicitar a recuperação de senha do 

usuário. Caso o endereço de e-mail informado exista na base de dados do sistema, 

uma mensagem via e-mail contendo instruções de redefinição de senha será enviada 

para o usuário. 

• E-mail: Endereço de e-mail cadastrado pelo usuário. 

• Solicitar Recuperação: Botão para solicitar a recuperação de senha 

do usuário. 
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• Login: Link de redirecionamento para a página de Login. 

4.9 Redefinir Senha 

Figura 9 - Redefinir Senha 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 

Esta interface será responsável por completar a redefinição de senha do 

usuário. 

• Senha: Nova senha de acesso do usuário. 

• Confirmar Senha: Nova senha de acesso do usuário. Deve ser igual 

ao valor digitado no campo Senha. 

• Redefinir Senha: Botão para realizar o processo de redefinição de 

senha do usuário. 



19 
 

4.10 Perguntas Frequentes 

Figura 10 - Perguntas Frequentes 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 

Esta interface será responsável por permitir que o usuário consulte as 

perguntas frequentes realizadas sobre a plataforma. Também será permitido que o 

usuário faça suas próprias perguntas sobre o funcionamento do sistema. Para que a 

pergunta seja enviada, todos os dados solicitados deverão ser informados. 

• Nome: Nome de identificação do usuário. 

• E-mail: Endereço de e-mail do usuário. 

• Celular: Número de telefone celular do usuário. 

• Pergunta: Descrição da pergunta que o usuário deseja realizar. 

• Cancelar: Botão para cancelar o envio da pergunta. 

• Enviar: Botão para realizar o processo de envio da pergunta. 

4.11 Barra de Pesquisa 

Figura 11 - Barra de Pesquisa 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 

Esta barra de pesquisa será responsável por permitir que o usuário busque 

por produtos na plataforma. 
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• Pesquisar: Botão responsável por realizar o processo de pesquisa por 

produtos. 

4.12 Menu para Usuário Autenticado 

Figura 12 - Menu para Usuário Autenticado 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 

Este menu será responsável por permitir que o usuário autenticado navegue 

entre as principais páginas do sistema. 

• Minha Conta: Link de redirecionamento para a página Minha Conta. 

• Meu Endereço: Link de redirecionamento para a página Meu 

Endereço. 

• Lista de Desejos: Link de redirecionamento para a página Lista de 

Desejos. 

• Negociações Finalizadas: Link de redirecionamento para a página 

Negociações Finalizadas. 

• Negociações Abertas: Link de redirecionamento para a página 

Negociações Abertas. 
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• Meus Produtos: Link de redirecionamento para a página Meus 

Produtos. 

• Novo Produto: Link de redirecionamento para a página Novo Produto. 

• Sair: Botão para realizar o processo de finalização da sessão do 

usuário autenticado no sistema. 

4.13 Minha Conta 

Figura 13 - Minha Conta 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 

Esta interface será responsável por exibir os dados cadastrais do usuário e 

por permitir que gerencie sua conta, como através de atualizações dos dados 

cadastrais ou até mesmo da exclusão de sua conta do sistema. 

• Nome: Nome de identificação do usuário. Campo somente leitura. 

• CPF: CPF do usuário. Campo somente leitura. 

• E-mail: Endereço de e-mail do usuário. 

• Celular: Número de telefone celular do usuário. 

• Plataforma Favorita: Plataforma de jogos favorita do usuário. 
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• Gênero Favorito: Gênero de jogos favorito do usuário. 

• Deletar Conta: Botão para realizar o processo de exclusão da conta 

do usuário. 

• Alterar Senha: Botão para realizar o processo de alteração de senha 

do usuário. 

• Cancelar: Botão para cancelar as alterações feitas pelo usuário. 

• Salvar: Botão para salvar as alterações feitas pelo usuário. 

4.14 Meu Endereço 

Figura 14 - Meu Endereço 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 

Esta interface será responsável por exibir os dados de endereço do usuário. 

Caso as informações não estejam preenchidas, não será possível utilizar as principais 

funcionalidades oferecidas pelo sistema. 

• CEP: Código de Endereço Postal do endereço em que resido o usuário. 
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• Estado: Unidade Federativa em que reside o usuário. Este campo é 

atualizado automaticamente após o campo CEP ser preenchido. 

• Cidade: Cidade em que reside o usuário. Este campo é atualizado 

automaticamente após o campo CEP ser preenchido. 

• Logradouro: Logradouro em que reside o usuário. 

• Número: Número residencial em que reside o usuário. 

• Bairro: Bairro em que reside o usuário. 

• Complemento: Complemento do endereço em que reside o usuário. 

• Cancelar: Botão para cancelar as alterações feitas pelo usuário. 

• Salvar: Botão para salvar as alterações feitas pelo usuário. 

4.15 Lista de Desejos 

Figura 15 - Lista de Desejos 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 

Esta interface será responsável por exibir todos os produtos que estão na lista 

de desejos do usuário. Além de visualizar, o usuário poderá gerenciar seus produtos, 

como excluí-los desta lista. 

• Excluir: Botão para excluir o produto da lista de desejos do usuário. 
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• Negociar: Botão para adicionar o produto à lista de negociações 

abertas do usuário. 

4.16 Negociações Finalizadas 

Figura 16 - Negociações Finalizadas 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 

Esta interface será responsável por exibir todas as negociações finalizadas do 

usuário no sistema. 

• Locações: Botão para visualizar as negociações de locações 

finalizadas do usuário. 

• Vendas: Botão para visualizar as negociações de vendas finalizadas 

do usuário. 
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4.17 Negociações Abertas 

4.17.1 Negociações de Locações 

Figura 17 - Locações Abertas 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 

Esta interface será responsável por exibir todas as negociações de locações 

abertas do usuário. Além de visualizar, o usuário também poderá gerenciá-las. 

• Locações: Botão para visualizar as negociações de locações abertas 

do usuário. 

• Vendas: Botão para visualizar as negociações de vendas abertas do 

usuário. 

• Chat: Botão para iniciar chat com o usuário responsável/interessado 

pelo produto. 

• Registrar Locação: Botão para registrar o processo de locação do 

produto. Disponível apenas para o usuário responsável pelo produto. 

• Registrar Devolução: Botão para registrar o processo de devolução 

do produto. Disponível apenas para o usuário responsável pelo 

produto. 

• Denunciar Usuário: Botão para registrar denúncia contra o usuário 

responsável/interessado pelo produto. 

• Excluir: Botão para excluir o produto da lista de negociações abertas 

do usuário. 
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4.17.2 Negociações de Vendas 

Figura 18 - Vendas Abertas 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 

Esta interface será responsável por exibir todas as negociações de vendas 

abertas do usuário. Além de visualizar, o usuário também poderá gerenciá-las. 

• Locações: Botão para visualizar as negociações de locações abertas 

do usuário. 

• Vendas: Botão para visualizar as negociações de vendas abertas do 

usuário. 

• Chat: Botão para iniciar chat com o usuário responsável/interessado 

pelo produto. 

• Registrar Venda: Botão para registrar a venda do produto. Disponível 

apenas para o usuário responsável pelo produto. 

• Denunciar Usuário: Botão para registrar denúncia contra o usuário 

responsável/interessado pelo produto. 

• Excluir: Botão para excluir o produto da lista de negociações abertas 

do usuário. 
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4.18 Chat 

Figura 19 - Chat 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 

Esta interface será responsável por permitir que o usuário troque mensagens 

com outros usuários a respeito de negociar produtos. Para enviar a mensagem, basta 

clicar no botão de ícone azul localizado no canto inferior direito da interface. 
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4.19 Meus Produtos 

Figura 20 - Meus Produtos 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 

Esta interface será responsável por exibir todos os produtos cadastrados pelo 

usuário que estão ativos no sistema. O usuário poderá visualizar tanto os produtos 

aprovados quanto os produtos que ainda aguardam aprovação. Além de visualizar, o 

usuário também poderá gerenciá-los. 

• Aprovados: Botão para visualizar os produtos do usuário que estão 

aprovados no sistema. 

• Aguardando Aprovação: Botão para visualizar os produtos do usuário 

que aguardam aprovação para entrarem no sistema. 

• Excluir: Botão para realizar o processo de exclusão do produto no 

sistema. 

• Editar: Botão de redirecionamento para a página de Editar Produto. 
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• Novo Produto: Botão de redirecionamento para a página de Novo 

Produto. 

4.20 Editar Produto 

Figura 21 - Editar Produto 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 

Esta interface será responsável por permitir que o usuário altere as 

informações de seus produtos que estão aprovados e ativos no sistema. 

• Nome: Nome do produto. 

• Descrição: Descrição do produto. 

• Plataforma: Plataforma do produto. 

• Gênero: Gênero do produto. 

• Desenvolvedora: Desenvolvedora do produto. 

• Valor: Valor do produto. 

• Tipo Negociação: Tipo de negociação do produto. 

• Imagem: Imagem do produto. 
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• Cancelar: Botão para cancelar as alterações feitas pelo usuário. 

• Salvar: Botão para salvar as alterações feitas pelo usuário. 

4.21 Novo Produto 

Figura 22 - Novo Produto 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 

Esta interface será responsável por permitir que o usuário cadastre um novo 

produto no sistema. Para que o cadastro seja finalizado, todos os dados solicitados 

deverão ser informados. 

• Nome: Nome do produto. 

• Descrição: Descrição do produto. 

• Plataforma: Plataforma do produto. 

• Gênero: Gênero do produto. 

• Desenvolvedora: Desenvolvedora do produto. 

• Valor: Valor do produto. 

• Tipo Negociação: Tipo de negociação do produto. 
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• Imagem: Imagem do produto. 

• Sugestão: Botão para usuário poder sugerir o cadastro de uma nova 

plataforma, gênero ou desenvolvedora. 

• Cancelar: Botão para cancelar as alterações feitas pelo usuário. 

• Salvar: Botão para salvar as alterações feitas pelo usuário. 

4.22 Lista de Produtos 

Figura 23 - Lista de Produtos 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 

Esta interface será responsável por exibir os produtos pesquisados pelo 

usuário. Além de exibir, também será possível utilizar filtros visando aprimorar a 

pesquisa realizada. Todos os filtros se encontram no lado esquerdo da interface e são 

divididos por categorias. Opções de ordenação também poderão ser selecionadas. 

Para cada produto exibido será informado o seu valor, o seu tipo de negociação, sua 

classificação, a cidade e o estado em que reside o seu responsável, além de sua 

reputação de usuário no sistema. 

• Desejo: Botão para adicionar o produto na lista de desejos do usuário. 

• Negociar: Botão para adicionar o produto na lista de negociações do 

usuário. 
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• Ordenar Por: Botão para exibir as opções de ordenação disponíveis 

para a pesquisa. 

• Ordem Alfabética: Botão para ordenar os produtos por ordem 

alfabética. 

• Preço: Botão para ordenar os produtos do menor valor para o maior. 

• Avaliação: Botão para ordenar os produtos com base em suas 

avaliações. 

• Proximidade: Botão para ordenar os produtos priorizando os que 

estão localizados próximos ao usuário. Disponível apenas para 

usuários autenticados. 

• Preferência: Botão para ordenar produtos com base nas preferências 

de plataforma e gênero do usuário. Disponível apenas para usuários 

autenticados. 

4.23 Detalhes do Produto 

4.23.1 Informações do Produto 

Figura 24 - Informações do Produto 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 

Esta interface será responsável por exibir as informações em detalhes dos 

produtos. Após clicar sobre qualquer produto do sistema, o usuário será redirecionado 

para esta tela, onde visualizará todos os detalhes do produto selecionado, como sua 

descrição, sua avaliação, a qual plataforma pertence, sua situação, nome do usuário 

responsável etc. 
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• Desejo: Botão para adicionar o produto na lista de desejos do usuário. 

• Negociar: Botão para adicionar o produto na lista de negociações 

abertas do usuário. 

4.23.2 Avaliações do Produto 

Figura 25 - Avaliações do Produto 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 

Esta interface será responsável por exibir as avaliações cadastradas do 

produto. Além de visualizar, o usuário também poderá cadastrar sua avaliação caso 

tenha realizado a locação do produto. 

• Título: Resumo da avaliação. 

• Avaliação: Descrição da avaliação. 

• Classificação: Nota de 1 a 5, onde 1 é muito ruim e 5 é muito bom. 

• Cancelar: Botão para cancelar as alterações feitas pelo usuário. 

• Salvar: Botão para salvar as alterações feitas pelo usuário. 
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4.23.3 Produtos Relacionados 

Figura 26 - Produtos Relacionados 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 

Esta interface será responsável por exibir produtos relacionados ao produto 

principal que está em detalhe. Produtos relacionados são aqueles que compartilham 

da mesma plataforma, gênero ou desenvolvedora, e são exibidos de maneira 

aleatória. 

• Desejo: Botão para adicionar o produto na lista de desejos do usuário. 

• Negociar: Botão para adicionar o produto na lista de negociações 

abertas do usuário. 

5 MÓDULO ADMINISTRATIVO 

5.1 Manual de Ajuda 

Figura 27 - Botão de Ajuda Administrativo 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 

Este botão será responsável por exibir o manual de ajuda do módulo 

administrativo para o usuário. Ele estará disponível em todas as interfaces do sistema. 
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5.2 Efetuar o Login no Sistema 

Figura 28 - Login Administrativo 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 

Esta interface será responsável por realizar o processo de autenticação do 

usuário no módulo administrativo. O endereço de e-mail e senha cadastrados no 

módulo padrão deverão ser informados para que se possa realizar a autenticação. 

• E-mail: Endereço de e-mail cadastrado pelo usuário. 

• Senha: Senha de acesso cadastrada pelo usuário. 

• Entrar: Botão para realizar o processo de autenticação do usuário no 

sistema. 
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5.3 Menu para Usuário Administrativo Autenticado 

Figura 29 - Menu para Usuário Administrativo Autenticado 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 

Este menu será responsável por permitir que o usuário autenticado navegue 

entre todas as páginas do módulo administrativo. O usuário poderá selecionar qual 

página deseja acessar através das categorias definidas no menu ou através do campo 

para pesquisa. Além disso, também será através dele em que o usuário realizará o 

processo de encerramento de sua sessão. 
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5.4 Cabeçalho para Usuário Administrativo Autenticado 

Figura 30 - Cabeçalho para Usuário Administrativo Autenticado 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 

Este cabeçalho permitirá ao usuário autenticado utilizar algumas funções 

extras do módulo administrativo. Através dele o usuário poderá acessar a Dashboard 

clicando no link “Home”, visualizar as notificações pendentes geradas no módulo 

padrão, como sugestões de cadastros, perguntas realizadas e produtos que 

aguardam aprovação, alterar o tema de exibição do módulo, como claro ou escuro, e 

por fim também poderá expandir o modo de visualização para tela cheia. 

5.5 Dashboard 

Figura 31 - Dashboard Administrativo 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 

Esta interface será responsável por permitir que o usuário consulte 

informações em gráficos sobre o módulo padrão. Algumas das informações que 
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poderão ser consultadas incluem a quantidade de acessos que o módulo recebe por 

mês e o número mensal de quantas negociações foram finalizadas. 

5.6 Cadastros 

5.6.1 Informações Básicas 

Figura 32 - Botão Cancelar 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 

Este botão possui como finalidade cancelar as alterações feitas pelo usuário. 

Figura 33 - Botão Salvar 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 

Este botão possui como finalidade salvar as alterações feitas pelo usuário. 

5.6.2 Cadastrar Plataforma 

Figura 34 - Cadastrar Plataforma 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 

Esta interface será responsável por permitir que novas plataformas sejam 

cadastradas para o módulo padrão. Para que o cadastro seja efetuado, todos os dados 

solicitados deverão ser informados. 

• Nome da Plataforma: Nome da plataforma a ser cadastrada. 
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5.6.3 Cadastrar Desenvolvedora 

Figura 35 - Cadastrar Desenvolvedora 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 

Esta interface será responsável por permitir que novas desenvolvedoras 

sejam cadastradas para o módulo padrão. Para que o cadastro seja efetuado, todos 

os dados solicitados deverão ser informados. 

• Nome da Desenvolvedora: Nome da desenvolvedora a ser 

cadastrada. 

5.6.4 Cadastrar Gênero 

Figura 36 - Cadastrar Gênero 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 

Esta interface será responsável por permitir que novos gêneros sejam 

cadastrados para o módulo padrão. Para que o cadastro seja efetuado, todos os dados 

solicitados deverão ser informados. 

• Nome do Gênero: Nome do gênero a ser cadastrado. 
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5.7 Consultas 

5.7.1 Informações Básicas 

Figura 37 - Opções para Manipular Tabelas de Informações 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 

Estas opções serão responsáveis por permitir que o usuário manipule as 

tabelas de informações do módulo administrativo. 

• PDF: Botão para exportar as informações para PDF. 

• Excel: Botão para exportar as informações para Excel. 

• Imprimir: Botão para abrir página para impressão das informações. 

• Colunas Visíveis: Botão para selecionar quais colunas das tabelas 

ficarão visíveis para o usuário. 

Figura 38 - Opção para Manipular Quantidade de Registros Exibidos 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 

Esta opção será responsável por permitir que o usuário selecione quantos 

registros serão exibidos por página nas tabelas de informações. 

Figura 39 - Opção para Pesquisar Registros 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 

Esta opção será responsável por permitir que o usuário pesquise por registros 

específicos dentro das tabelas de informações. 
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5.7.2 Lista de Plataformas 

Figura 40 - Lista de Plataformas 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 

Esta interface será responsável por exibir todas as plataformas cadastradas 

no sistema. Além de visualizar, o usuário também poderá gerenciá-las. 

• Alterar: Botão para alterar o nome da plataforma selecionada. 

• Inativar: Botão para inativar a plataforma selecionada. 

5.7.3 Lista de Desenvolvedoras 

Figura 41 - Lista de Desenvolvedoras 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 

Esta interface será responsável por exibir todas as desenvolvedoras 

cadastradas no sistema. Além de visualizar, o usuário também poderá gerenciá-las. 

• Alterar: Botão para alterar o nome da desenvolvedora selecionada. 

• Inativar: Botão para inativar a desenvolvedora selecionada. 
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5.7.4 Lista de Gêneros 

Figura 42 - Lista de Gêneros 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 

Esta interface será responsável por exibir todos os gêneros cadastrados no 

sistema. Além de visualizar, o usuário também poderá gerenciá-los. 

• Alterar: Botão para alterar o nome do gênero selecionado. 

• Inativar: Botão para inativar o gênero selecionado. 

5.7.5 Lista de Usuários 

Figura 43 - Lista de Usuários 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 

Esta interface será responsável por exibir todos os usuários cadastrados no 

sistema. Além de visualizar, o usuário também poderá gerenciá-los. 

• Visualizar Produtos: Botão para consultar todos os produtos 

cadastrados e ativos do usuário selecionado. 

• Visualizar Locações: Botão para visualizar todas as negociações de 

locações do usuário selecionado. 

• Visualizar Vendas: Botão para visualizar todas as negociações de 

vendas do usuário selecionado. 
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• Visualizar Denúncias: Botão para visualizar todas as denúncias 

registradas contra o usuário selecionado. 

• Definir Admin: Botão para conceder acesso administrativo ao usuário 

selecionado. 

• Banir: Botão para banir usuário selecionado do sistema. 

5.7.6 Lista de Administradores 

Figura 44 - Lista de Administradores 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 

Esta interface será responsável por exibir todos os usuários administradores 

cadastrados no sistema. Além de visualizar, o usuário também poderá gerenciá-los. 

• Alterar Permissões: Botão para modificar as permissões do usuário 

selecionado. 

• Inativar Admin: Botão para remover acesso ao módulo administrativo 

do usuário selecionado. 
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5.7.7 Modificar Permissões 

Figura 45 - Modificar Permissões 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 

Esta interface será responsável por permitir que o usuário manipule as 

permissões de outros usuários dentro do módulo administrativo. Por padrão, ao 

conceder acesso administrativo a algum usuário, todas as permissões começam 

desabilitadas. Toda manipulação de informação só poderá ser realizada por usuários 

que tenham a permissão necessária habilitada. 

• Cadastra Plataforma: Indica se o usuário poderá cadastrar novas 

plataformas. 

• Alterar Plataforma: Indica se o usuário poderá alterar o nome das 

plataformas já cadastradas. 

• Inativa Plataforma: Indica se o usuário poderá inativar as plataformas 

já cadastradas. 

• Cadastra Desenvolvedora: Indica se o usuário poderá cadastrar 

novas desenvolvedoras. 

• Alterar Desenvolvedora: Indica se o usuário poderá alterar o nome 

das desenvolvedoras já cadastradas. 

• Inativa Desenvolvedora: Indica se o usuário poderá inativar as 

desenvolvedoras já cadastradas. 
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• Cadastra Gênero: Indica se o usuário poderá cadastrar novos 

gêneros. 

• Alterar Gênero: Indica se o usuário poderá alterar o nome dos gêneros 

já cadastrados. 

• Inativa Gênero: Indica se o usuário poderá inativar os gêneros já 

cadastrados. 

• Concede Acesso Admin: Indica se o usuário poderá conceder o 

acesso de administrador para usuários do módulo padrão. 

• Remove Acesso Admin: Indica se o usuário poderá remover o acesso 

de administrador de outros usuários. 

• Manipula Permissões Admin: Indica se o usuário poderá manipular 

as permissões de um usuário administrador dentro do módulo 

administrativo. 

• Aprova/Reprova Produtos: Indica se o usuário poderá aprovar ou 

reprovar o cadastro de novos produtos. 

• Aprova/Reprova Sugestões: Indica se o usuário poderá aprovar ou 

reprovar sugestões de novos cadastros. 

• Responde Perguntas: Indica se o usuário poderá responder 

perguntas feitas através do módulo padrão. 

• Manipular Backups: Indica se o usuário poderá criar, restaurar e 

excluir backups. 

• Bane Usuários: Indica se o usuário poderá banir usuários do módulo 

padrão. 

• Remove Denúncias: Indica se o usuário poderá remover denúncias 

de usuários do módulo padrão. 

• Inativa Produtos: Indica se o usuário poderá inativar produtos do 

módulo padrão. 
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5.7.8 Lista de Produtos 

Figura 46 - Lista Administrativa de Produtos 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 

Esta interface será responsável por exibir todos os produtos cadastrados no 

sistema. Além de visualizar, o usuário também poderá gerenciá-los. 

• Detalhes: Botão para visualizar detalhes do produto selecionado. 

• Inativar: Botão para inativar produto selecionado. 

5.7.9 Lista de Locações 

Figura 47 - Lista Administrativa de Locações 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 

Esta interface será responsável por exibir todas as negociações de locações 

realizadas no módulo padrão. 
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5.7.10 Lista de Vendas 

Figura 48 - Lista Administrativa de Vendas 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 

Esta interface será responsável por exibir todas as negociações de vendas 

realizadas no módulo padrão. 

5.7.11 Lista de Aprovações 

Figura 49 - Lista de Aprovações 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 

Esta interface será responsável por exibir todas as aprovações de produtos 

pendentes no sistema. Além de visualizar, o usuário também poderá gerenciá-las. 

• Imagem: Botão para visualizar a imagem do produto selecionado. 

• Aprovar: Botão para aprovar cadastro do produto selecionado. 

• Reprovar: Botão para reprovar cadastro do produto selecionado. 
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5.7.12 Lista de Sugestões 

Figura 50 - Lista de Sugestões 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 

Esta interface será responsável por exibir todas as sugestões de cadastros 

realizadas através do módulo padrão. Além de visualizar, o usuário também poderá 

gerenciá-las. 

• Aprovar: Botão para aprovar sugestão selecionada. 

• Reprovar: Botão para reprovar sugestão selecionada. 

5.7.13 Lista de Perguntas 

Figura 51 - Lista de Perguntas 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 

Esta interface será responsável por exibir todas as perguntas feitas sobre o 

sistema através do módulo padrão. Além de visualizar, o usuário também poderá 

gerenciá-las. 

• Responder: Botão para responder pergunta selecionada. 
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5.7.14 Lista de Denúncias 

Figura 52 - Lista de Denúncias 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 

Esta interface será responsável por exibir todas as denúncias registradas 

contra usuários do módulo padrão. Além de exibir, o usuário também poderá gerenciá-

las. 

• Banir Usuário Denunciado: Botão para banir usuário denunciado 

selecionado do sistema. 

• Remover Denúncia: Botão para remover denúncia contra usuário 

denunciado selecionado. 

5.7.15 Lista de Backups 

Figura 53 - Lista de Backups 

 

Fonte: Autor do trabalho (2021). 

Esta interface será responsável por exibir todos os backups de informações 

criados do sistema. Além de visualizar, o usuário também poderá gerenciá-los. 

• Criar Novo Backup: Botão para criar backup de informações do 

sistema. 
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• Restaurar: Botão para restaurar as informações do backup 

selecionado. 

• Excluir: Botão para excluir backup selecionado. 
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