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RESUMO 

 

Esse trabalho apresenta o desenvolvimento de um Sistema de 

Gerenciamento de Jogadores de Futebol para instituições que trabalham com 

categorias de Base, conhecido como Centro de Treinamento. O objetivo do 

sistema é informatizar os dados cadastrais dos atletas, e seu histórico no Centro 

de Treinamento, proporcionando relatórios para o gerenciamento da instituição. O 

Sistema poderá ser acessado por profissionais cadastrados com contas e senhas 

pessoais, com perfis definidos pelo seu escopo de atuação, garantindo segurança 

na manipulação dos dados. Ocorrerá benefício em relação a funções executadas 

pela administração do CT, tornando processos mais ágeis e permitindo um melhor 

aproveitamento do tempo dos funcionários.  

 

Palavras-chave: Gerencial de Atletas; Sistema Fragata FC; Sistema Centro de 

Treinamento. 
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ABSTRACT 

 

This work presents the development of a Management System for Football 

Players institutions that work with categories of Base, known as Fragata Football 

Club Training Center (CT). The purpose of the system is computerizing registration 

data of the athletes, and their history in the Training Center, providing reports to 

management of the institution. The system can be accessed by professionals 

registered with accounts and passwords, with profiles defined by their scope of 

work, ensuring safety in the handling of data. There will benefit over the functions 

performed by the administration of CT, making processes more agile and enabling 

better use of staff time. 

 

Keywords: Athletes Management; System Fragata FC; System Training Center. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O Fragata Futebol Clube é um projeto que visa incentivar a prática 

esportiva entre jovens e crianças da Zona Sul do Rio Grande do Sul, bem como 

oferecer às novas gerações uma alternativa de carreira profissional, valorizando a 

realidade local e colocando Pelotas na rota do futebol nacional. Neste contexto, a 

Universidade Católica de Pelotas possui um projeto de extensão proposto pelo 

Centro de Ciências da Vida e da Saúde, que visa integração de cursos deste 

Centro ao projeto Fragata Futebol Clube. Este projeto intitula-se: “A atuação do 

Centro de Ciência e da Vida no Fragata Futebol Clube”. 

 

O Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, atuará 

com o desenvolvimento e implementação de um sistema de gerenciamento de 

atletas para o CT Fragata Futebol Clube. A necessidade de desenvolvimento de 

um sistema de gerenciamento se justifica, pois visa agregar uma ferramenta 

remota para diferentes profissionais que atuam neste projeto, como: 

administrador, médico, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta e demais 

profissionais que compõem a comissão técnica. A busca de informações junto ao 

CT e junto aos profissionais que o compõem, foi o primeiro passo para o 

desenvolvimento do software, que foi criado com base na necessidade de agregar 

informações geradas nos diferentes setores e integrá-los em um único sistema de 

gerenciamento. 

 

Este projeto propõe o desenvolvimento de um sistema para gerenciamento 

das atividades referentes ao CT Fragata Futebol Clube, organizando as 

informações pertinentes, para que todos os usuários autorizados tenham acesso 

de forma rápida e confiável. Facilitando e acelerando a manipulação das 

informações. Neste sistema, serão adicionadas informações pertinentes a cada 

área, as quais poderão ser acessadas de forma prática e fácil. 

 



13 

 

1.1 Objetivos do Projeto 

 

O trabalho tem como objetivo central o desenvolvimento de um sistema que 

visa informatizar os dados cadastrais dos atletas, e seu histórico no CT Fragata 

Futebol Clube, proporcionando relatórios para o gerenciamento da instituição, 

diminuindo o tempo de realização de processos essenciais, integração de 

informações entre os profissionais de diferentes áreas.  

 

1.2 Estrutura do Texto 

 

 Este trabalho está organizado em (8) capítulos. O capítulo 1 referre-se aos 

assuntos introdutórios da proposta. O capítulo 2 refere-se aos requisitos do 

sistema. O capítulo 3 refere-se aos casos de uso do sistema. O capítulo 4 refere-

se aos diagramas de classes do sistema. O capítulo 5 refere-se às tecnologias e 

ferramentas usadas na criação do sistema. O capítulo 6 refere-se as interfaces do 

sistema. O capítulo 7 refere-se as considerações finais do projeto e o capítulo 8 

refere-se as referências. 
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2. REQUISITOS DO SISTEMA 

 

2.1 Requisitos Funcionais 

Os requisitos funcionais do sistema mostram todas as funcionalidades que 

o sistema disponibilizará ao usuário, isso de forma ampla e completa.  

Os requisitos de 1 a 17 são de propriedade do Framework.  

 

[RF001] Primeiro Acesso 

Descrição: O sistema possui um login e senha, a qual dá permissões de 

acesso ao administrador. Define-se que o administrador terá total acesso ao 

sistema, ou seja, realizará as primeiras operações. 

 

[RF002] Validar Acesso dos Usuários  

Descrição: O sistema utiliza a informação de login e senha do usuário, para 

controlar suas permissões de acesso ao sistema, de acordo com o perfil de cada 

um, permitindo ou não o acesso à determinada área do sistema, isso definido pelo 

administrador. 

 

[RF003] Cadastro Sistema 

Descrição: O cadastro de “Sistema” será realizado primeiramente pelo 

administrador, sucessivamente o usuário previamente cadastrado no sistema 

seguindo o [RF001] e com as devidas permissões referentes ao requisito [RF002] 

terá ou não acesso as operações referentes ao cadastro de “Sistema” (novo, 

alterar, excluir, pesquisar e imprimir). 

 

[RF004] Cadastro Formulário 

Descrição: O cadastro de “Formulário” será realizado primeiramente pelo 

administrador somente após o [RF003] estiver concluído, sucessivamente o 

usuário previamente cadastrado no sistema seguindo o [RF001] e com as devidas 

permissões referentes ao requisito [RF002] terá ou não acesso as operações 
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referentes ao cadastro de “Formulário” (novo, alterar, excluir, pesquisar e 

imprimir). 

 

[RF005] Cadastro Perfil 

Descrição: O cadastro de “Perfil” será realizado primeiramente pelo 

administrador somente após o [RF004] estiver concluído, sucessivamente o 

usuário previamente cadastrado no sistema seguindo o [RF001] e com as devidas 

permissões referentes ao requisito [RF002] terá ou não acesso as operações 

referentes ao cadastro de “Perfil” (novo, alterar, excluir, pesquisar e imprimir). 

 

[RF006] Validar CPF  

Descrição: O sistema realiza nas telas de cadastro de “Atleta”, 

“Fisioterapeuta”, “Médico”, “Nutricionista”, “Psicólogo” e “Usuário”, a validação do 

CPF, caso a numeração estiver incorreta uma mensagem de informação em 

tempo real será mostrada para o usuário. Em caso de CPF já existente, o sistema 

retornar os dados cadastrais da pessoa correspondente aquele CPF. 

 

[RF007] Cadastro Usuário 

Descrição: O cadastro de “Usuário” será realizado primeiramente pelo 

administrador somente após o [RF005], [RF006], [RF014], [RF015], [RF042] e 

[RF016] (caso jurídico) estiver concluído, sucessivamente o usuário previamente 

cadastrado no sistema seguindo o [RF001] e com as devidas permissões 

referentes ao requisito [RF002] terá ou não acesso as operações referentes ao 

cadastro de “Usuário” (novo, alterar, excluir, pesquisar e imprimir). 

 

[RF008] Cadastro CEP 

Descrição: O usuário previamente cadastrado no sistema seguindo o 

[RF001] e com as devidas permissões referentes ao requisito [RF002] terá ou não 

acesso as operações referentes ao cadastro de “CEP” (novo, alterar, excluir, 

pesquisar e imprimir). 
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[RF009] Cadastro País 

Descrição: O usuário previamente cadastrado no sistema seguindo o 

[RF001] e com as devidas permissões referentes ao requisito [RF002] terá ou não 

acesso as operações referentes ao cadastro de “País” (novo, alterar, excluir, 

pesquisar e imprimir). 

 

[RF010] Cadastro Unidade Federação 

Descrição: O usuário previamente cadastrado no sistema seguindo o 

[RF001] e com as devidas permissões referentes ao requisito [RF002] terá ou não 

acesso as operações referentes ao cadastro de “Unidade de Federação” (novo, 

alterar, excluir, pesquisar e imprimir). Define-se que o cadastro ficará finalizado 

somente quando o [RF009] estiver concluído. 

 

[RF011] Cadastro Município 

Descrição: O usuário previamente cadastrado no sistema seguindo o 

[RF001] e com as devidas permissões referentes ao requisito [RF002] terá ou não 

acesso as operações referentes ao cadastro de “Município” (novo, alterar, excluir, 

pesquisar e imprimir). Define-se que o cadastro ficará finalizado somente quando 

o [RF010] estiver concluído. 

 

[RF012] Cadastro Atividade 

Descrição: O usuário previamente cadastrado no sistema seguindo o 

[RF001] e com as devidas permissões referentes ao requisito [RF002] terá ou não 

acesso as operações referentes ao cadastro de “Atividade” (novo, alterar, excluir, 

pesquisar e imprimir).  

 

[RF013] Cadastro Setor 

Descrição: O usuário previamente cadastrado no sistema seguindo o 

[RF001] e com as devidas permissões referentes ao requisito [RF002] terá ou não 

acesso as operações referentes ao cadastro de “Setor” (novo, alterar, excluir, 

pesquisar e imprimir).   
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[RF014] Cadastro Tipo Contato 

Descrição: O usuário previamente cadastrado no sistema seguindo o 

[RF001] e com as devidas permissões referentes ao requisito [RF002] terá ou não 

acesso as operações referentes ao cadastro de “Tipo de Contato” (novo, alterar, 

excluir, pesquisar e imprimir).  

 

[RF015] Cadastro Tipo Endereço 

Descrição: O usuário previamente cadastrado no sistema seguindo o 

[RF001] e com as devidas permissões referentes ao requisito [RF002] terá ou não 

acesso as operações referentes ao cadastro de “Tipo de Endereço” (novo, alterar, 

excluir, pesquisar e imprimir). 

 

[RF016] Validar CNPJ  

Descrição: O sistema realiza nas telas de cadastro de “Empresa” e 

“Usuário”, a validação do CNPJ, caso a numeração estiver incorreta uma 

mensagem de informação em tempo real será mostrada para o usuário. Em caso 

de CNPJ já existente, o sistema retornar os dados cadastrais da pessoa 

correspondente aquele CNPJ. 

 

[RF017] Cadastro Empresa 

Descrição: O usuário previamente cadastrado no sistema seguindo o 

[RF001] e com as devidas permissões referentes ao requisito [RF002] terá ou não 

acesso as operações referentes ao cadastro de “Empresa” (novo, alterar, excluir, 

pesquisar e imprimir). Define-se que o cadastro ficará finalizado somente quando 

o [RF012], [RF014], [RF015] e [RF016] estiver concluído. 

 

[RF018] Cadastro Categoria 

Descrição: O usuário previamente cadastrado no sistema seguindo o 

[RF001] e com as devidas permissões referentes ao requisito [RF002] terá ou não 
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acesso as operações referentes ao cadastro de “Categoria” (novo, alterar, excluir, 

pesquisar e imprimir).  

 

[RF019] Cadastro Escolaridade 

Descrição: O usuário previamente cadastrado no sistema seguindo o 

[RF001] e com as devidas permissões referentes ao requisito [RF002] terá ou não 

acesso as operações referentes ao cadastro de “Escolaridade” (novo, alterar, 

excluir, pesquisar e imprimir).  

 

[RF020] Cadastro Etnia 

Descrição: O usuário previamente cadastrado no sistema seguindo o 

[RF001] e com as devidas permissões referentes ao requisito [RF002] terá ou não 

acesso as operações referentes ao cadastro de “Etnia” (novo, alterar, excluir, 

pesquisar e imprimir).  

 

[RF021] Cadastro Idioma 

Descrição: O usuário previamente cadastrado no sistema seguindo o 

[RF001] e com as devidas permissões referentes ao requisito [RF002] terá ou não 

acesso as operações referentes ao cadastro de Idioma (novo, alterar, excluir, 

pesquisar e imprimir).  

 

[RF022] Cadastro Nacionalidade 

Descrição: O usuário previamente cadastrado no sistema seguindo o 

[RF001] e com as devidas permissões referentes ao requisito [RF002] terá ou não 

acesso as operações referentes ao cadastro de “Nacionalidade” (novo, alterar, 

excluir, pesquisar e imprimir).  

 

[RF023] Cadastro Naturalidade 

Descrição: O usuário previamente cadastrado no sistema seguindo o 

[RF001] e com as devidas permissões referentes ao requisito [RF002] terá ou não 
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acesso as operações referentes ao cadastro de “Naturalidade” (novo, alterar, 

excluir, pesquisar e imprimir).  

 

[RF024] Cadastro Posição 

Descrição: O usuário previamente cadastrado no sistema seguindo o 

[RF001] e com as devidas permissões referentes ao requisito [RF002] terá ou não 

acesso as operações referentes ao cadastro de “Posição” (novo, alterar, excluir, 

pesquisar e imprimir).  

 

[RF025] Cadastro Atleta 

Descrição: O usuário previamente cadastrado no sistema seguindo o 

[RF001] e com as devidas permissões referentes ao requisito [RF002] terá ou não 

acesso as operações referentes ao cadastro de “Atleta” (novo, alterar, excluir, 

pesquisar e imprimir). Define-se que o cadastro ficará finalizado somente quando 

o [RF006], [RF014], [RF015], [RF018], [RF019], [RF020], [RF021], [RF022], 

[RF023], [RF024] e [RF042] estiver concluído. 

 

[RF026] Cadastro Fisioterapeuta 

Descrição: O usuário previamente cadastrado no sistema seguindo o 

[RF001] e com as devidas permissões referentes ao requisito [RF002] terá ou não 

acesso as operações referentes ao cadastro de “Fisioterapeuta” (novo, alterar, 

excluir, pesquisar e imprimir). Define-se que o cadastro ficará finalizado somente 

quando o [RF006], [RF014], [RF015], [RF019], [RF020], [RF021], [RF022], [RF023] 

e [RF042] estiver concluído. 

  

[RF027] Cadastro Tipo de Fisioterapia 

Descrição: O usuário previamente cadastrado no sistema seguindo o 

[RF001] e com as devidas permissões referentes ao requisito [RF002] terá ou não 

acesso as operações referentes ao cadastro de “Tipo de Fisioterapia” (novo, 

alterar, excluir, pesquisar e imprimir).   
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[RF028] Cadastro Tipo de Lesão 

Descrição: O usuário previamente cadastrado no sistema seguindo o 

[RF001] e com as devidas permissões referentes ao requisito [RF002] terá ou não 

acesso as operações referentes ao cadastro de “Tipo de Lesão” (novo, alterar, 

excluir, pesquisar e imprimir).   

 

[RF029] Histórico Fisioterápico  

Descrição: O usuário previamente cadastrado no sistema seguindo o 

[RF001] e com as devidas permissões referentes ao requisito [RF002] terá ou não 

acesso as operações referentes ao cadastro de “Histórico Fisioterápico” (novo, 

alterar, excluir, pesquisar e imprimir). Define-se que o cadastro ficará finalizado 

somente quando o [RF025], [RF027] e [RF028] estiver concluído. 

 

[RF030] Cadastro Médico 

Descrição: O usuário previamente cadastrado no sistema seguindo o 

[RF001] e com as devidas permissões referentes ao requisito [RF002] terá ou não 

acesso as operações referentes ao cadastro de “Médico” (novo, alterar, excluir, 

pesquisar e imprimir). Define-se que o cadastro ficará finalizado somente quando 

o [RF006], [RF014], [RF015], [RF019], [RF020], [RF021], [RF022], [RF023], 

[RF042] e [RF016] (caso jurídico) estiver concluído. 

 

[RF031] Cadastro Tipo de Doença 

Descrição: O usuário previamente cadastrado no sistema seguindo o 

[RF001] e com as devidas permissões referentes ao requisito [RF002] terá ou não 

acesso as operações referentes ao cadastro de “Tipo de Doença” (novo, alterar, 

excluir, pesquisar e imprimir).  

 

[RF032] Cadastro Tipo de Exame 

Descrição: O usuário previamente cadastrado no sistema seguindo o 

[RF001] e com as devidas permissões referentes ao requisito [RF002] terá ou não 
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acesso as operações referentes ao cadastro de “Tipo de Exame” (novo, alterar, 

excluir, pesquisar e imprimir).   

 

[RF033] Cadastro Tipo de Consulta 

Descrição: O usuário previamente cadastrado no sistema seguindo o 

[RF001] e com as devidas permissões referentes ao requisito [RF002] terá ou não 

acesso as operações referentes ao cadastro de Tipo Consulta (novo, alterar, 

excluir, pesquisar e imprimir). 

 

[RF034] Cadastro Tipo de Vacina 

Descrição: O usuário previamente cadastrado no sistema seguindo o 

[RF001] e com as devidas permissões referentes ao requisito [RF002] terá ou não 

acesso as operações referentes ao cadastro de “Tipo de Vacina” (novo, alterar, 

excluir, pesquisar e imprimir).  

 

[RF035] Cadastro Histórico Clínico 

Descrição: O usuário previamente cadastrado no sistema seguindo o 

[RF001] e com as devidas permissões referentes ao requisito [RF002] terá ou não 

acesso as operações referentes ao cadastro de “Histórico Clínico” (novo, alterar, 

excluir, pesquisar e imprimir). Define-se que o cadastro ficará finalizado somente 

quando o [RF025], [RF031], [RF032], [RF033] e [RF034] estiver concluído. 

 

[RF036] Cadastro Nutricionista 

Descrição: O usuário previamente cadastrado no sistema seguindo o 

[RF001] e com as devidas permissões referentes ao requisito [RF002] terá ou não 

acesso as operações referentes ao cadastro de “Nutricionista” (novo, alterar, 

excluir, pesquisar e imprimir). Define-se que o cadastro ficará finalizado somente 

quando o [RF006], [RF014], [RF015], [RF019], [RF020], [RF021], [RF022], 

[RF023], [RF042] e [RF016] (caso jurídico) estiver concluído. 
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[RF037] Tipo de Suplemento 

Descrição: O usuário previamente cadastrado no sistema seguindo o 

[RF001] e com as devidas permissões referentes ao requisito [RF002] terá ou não 

acesso as operações referentes ao cadastro de “Tipo de Suplemento” (novo, 

alterar, excluir, pesquisar e imprimir). 

 

[RF038] Histórico Nutricional 

Descrição: O usuário previamente cadastrado no sistema seguindo o 

[RF001] e com as devidas permissões referentes ao requisito [RF002] terá ou não 

acesso as operações referentes ao cadastro de “Histórico Nutricional” (novo, 

alterar, excluir, pesquisar e imprimir). Define-se que o cadastro ficará finalizado 

somente quando o [RF025] e [RF037] estiver concluído. 

 

[RF039] Cadastro Psicólogo 

Descrição: O usuário previamente cadastrado no sistema seguindo o 

[RF001] e com as devidas permissões referentes ao requisito [RF002] terá ou não 

acesso as operações referentes ao cadastro de “Psicólogo” (novo, alterar, excluir, 

pesquisar e imprimir). Define-se que o cadastro ficará finalizado somente quando 

o [RF006], [RF014], [RF015], [RF019], [RF020], [RF021], [RF022], [RF023], 

[RF042] e [RF016] (caso jurídico) estiver concluído. 

 

[RF040] Variáveis Psicológicas 

Descrição: O usuário previamente cadastrado no sistema seguindo o 

[RF001] e com as devidas permissões referentes ao requisito [RF002] terá ou não 

acesso as operações referentes ao cadastro de “Variáveis Psicológicas” (novo, 

alterar, excluir, pesquisar e imprimir). 

 

[RF041] Histórico Psicológico 

Descrição: O usuário previamente cadastrado no sistema seguindo o 

[RF001] e com as devidas permissões referentes ao requisito [RF002] terá ou não 

acesso as operações referentes ao cadastro de “Histórico Psicológico” (novo, 
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alterar, excluir, pesquisar e imprimir). Define-se que o cadastro ficará finalizado 

somente quando o [RF025] e [RF040] estiver concluído. 

 

[RF042] Salvar dados de Pessoa Física e Jurídica  

Descrição: O sistema realizar um controle na inserção ou alteração de um 

novo registro referente à Pessoa Física e Jurídica, essa verificação ocorre para 

não acontecer cadastros duplicados, ou seja, a mesma pessoa ser Física e 

Jurídica ao mesmo tempo. 

 

[RF043] Exclusão de Pessoa Física e Jurídica 

Descrição: O sistema realizar durante a exclusão de um registro de Pessoa 

Física e Jurídica uma remoção parcial, deixando a Pessoa cadastrada no sistema, 

mas como inativo.  

 

[RF044] Geração de Relatórios em Geral  

Descrição: O usuário previamente cadastrado no sistema seguindo o 

[RF001] e com as devidas permissões referentes ao requisito [RF002] terá ou não 

acesso as operações referentes à impressão de “Geração de Relatórios em Geral” 

(imprimir).  

 

2.2 Requisitos Não Funcionais 

Os requisitos não funcionais do sistema mostram todas as características 

da aplicação relacionadas à portabilidade, confiabilidade, desempenho, segurança 

e usabilidade, ou seja, ações necessárias para uma boa qualidade.   

 

[RNF001] Encerramento do sistema  

Descrição: O sistema será encerrado quando ficar ocioso por 15 minutos ou 

manualmente pelo usuário. 
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[RNF002] Portabilidade  

Descrição: Descrição: O sistema funciona em diferentes sistemas 

operacionais e navegadores padrão de web. 

 

[RNF003] Proteção da Base de Dados  

Descrição: O acesso à base de dados do sistema é exclusivamente do 

administrador. 

 

[RNF004] Operações Incorretas  

Descrição: O sistema possui diversas validações, onde se torna necessário 

o preenchimento correto dos campos, garantindo uma ampla estrutura de dados, 

conforme estipulado no levantamento dos requisitos. 

 

[RNF005] Segurança dos dados  

Descrição: O acesso a login e senha dos usuários é restrito, somente o 

administrador do sistema tem acesso, pois essas informações são de sua 

responsabilidade, cabe a ele registrar e informar os parâmetros de acesso a um 

novo usuário.  

 

[RNF006] Mensagens de Advertência e Sucesso  

Descrição: O sistema mostra ao usuário alertas por mensagens 

instantâneas a cada operação realizada. 

 

[RNF007] Salvar Dados Sessão 

Descrição: O sistema possuir mecanismos que garantem que o usuário não 

perca informações, recuperando o conteúdo de chamada caso ocorra. 

 

[RNF008] Resolução de tela  

Descrição: O sistema funciona em qualquer microcomputador, sempre no 

tamanho 800x600.  
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[RNF009] Emissão de Relatórios  

Descrição: O sistema emite relatórios de maneira ampla e rápida em tempo 

inferior a 15 segundos.  

 

[RNF010] Acesso ao Sistema  

Descrição: O sistema só permite acesso ao usuário com login e senha, onde 

essa senha está criptografada no banco de dados. 

 

[RNF011] Telas do Sistema 

Descrição: As telas do sistema possuem uma apresentação padronizada com 

abas e sub-abas, a fim de facilitar o manuseio do usuário, garantindo um 

comportamento semelhante em todos os módulos. 
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3.    CASOS DE USO 

 

3.1 Acessibilidade em Geral 

Atores: Administrador, Médico, Nutricionista, Psicólogo e Fisioterapeuta. 

Propósito: Fazer login no sistema. 

Descrição: Este caso de uso descreve como um usuário efetua login no 

Sistema Gerencial de Atletas para Centros Esportivos (Tabela 1). 

Referências: [RF001], [RF002], [RF003], [RF007] 

 

Tabela 1: Caso de uso Acessibilidade em Geral. 

Ação do Ator Resposta do Sistema 

1. O Usuário acessa o Sistema, e 

informa login e senha. 

2. O Sistema valida os dados e o 

direciona para a página home. 

[Fex1] 

[Fex1]. Fluxo de Exceção 1: Usuário ou Senha fornecidos incorretos ou 

inexistentes na base. 

 

3.2 Cadastrar um Atleta 

Ator: Administrador. 

Propósito: Fazer o cadastro de um novo Atleta. 

Descrição: O Administrador de posse da documentação necessária para o 

cadastro de um novo atleta no clube, acessa o sistema e depois de logado realiza 

o cadastro do atleta (Tabela 2). 

Referências: [RF001], [RF002], [RF006], [RF025]. 

 

Tabela 2: Caso de uso Cadastrar um Atleta 

Ação do Ator Resposta do Sistema 

1. O Usuário devidamente logado no 

sistema, acessa a página de cadastro 

2. O Sistema mostra a tela de cadastro 

de um novo atleta. 
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de um novo atleta. 

3. O Usuário preenche todos os dados 

e confirma a inserção de um novo 

atleta; 

4. O Sistema valida os dados e insere 

no Banco de Dados um novo atleta, 

retornando a confirmação de sucesso 

na operação. 

[Fex1] 

 [Fex1]. Fluxo de Exceção 1: O Usuário não preenche um campo obrigatório, o 

sistema retorna a tela de preenchimento dos dados cadastrais. 

 

3.3 Registrar um Endereço para o Atleta. 

Ator: Administrador 

Propósito: Realizar um registro de um Endereço do atleta. 

Descrição: O administrador de posse dos documentos necessários do atleta 

acessa o sistema e depois de logado registra os dados do endereço do atleta 

(Tabela 3). 

Referências: [RF001], [RF002], [RF008], [RF015]. 

 

Tabela 3: Caso de uso Registrar um endereço para o Atleta. 

Ação do Ator Resposta do Sistema 

1. O usuário devidamente logado no 

sistema, acessa a página de registro de 

atleta. 

2. O Sistema monta e mostra na tela 

uma lista contendo todos os atletas 

cadastrados no sistema. 

3. O usuário acessa a área de listagens 

dos atletas e informa nome (ou parte do 

nome) ou usa os filtros e seleciona um 

determinado atleta. 

[SqA1] 

4. O Sistema monta e mostra na tela, 

todos os dados cadastrais do atleta 

selecionado. 

5. O usuário seleciona a aba 

Endereços. 

6. O Sistema mostra na tela, o 

formulário para preenchimento de um 

novo endereço e uma lista contendo 
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o(s) endereço(s) do atleta selecionado. 

7. O Usuário preenche todos os dados 

do formulário e confirma o registro de 

um novo endereço. 

8. O Sistema valida os dados e insere 

no Banco de Dados um novo registro de 

endereço, retornando a confirmação de 

sucesso na operação. [Fex1] 

[SqA1]. Sequência alternativa 1: O usuário não encontra o atleta que deseja na 

lista entregue pelo sistema e: ou retorna ao passo 2 do fluxo principal, onde 

informa novos termos de filtragem; ou encerra o caso de uso 

[Fex1]. Fluxo de Exceção 1: O Usuário não preenche um campo obrigatório, o 

sistema retorna a tela de preenchimento. 

O caso de uso de registro de endereço para atleta segue o mesmo critério 

para médico, fisioterapeuta, psicólogo e nutricionista. 

  

3.4 Cadastrar uma Categoria 

Ator: Administrador. 

Propósito: Fazer o cadastro de uma Categoria. 

Descrição: O administrador acessa o sistema e depois de logado realiza o 

cadastro de Categoria (Tabela 4). 

Referências: [RF002], [RF018]. 

 

Tabela 4: Caso de uso Cadastrar uma Categoria. 

Ação do Ator Resposta do Sistema 

1. O Usuário devidamente logado no 

sistema, acessa a página de cadastro 

de Categoria. 

2. O Sistema mostra a tela de cadastro 

de Categoria. 

3. O Usuário preenche todos os dados 

e confirma a inserção de uma nova 

Categoria. 

4. O Sistema valida os dados e insere 

no Banco de Dados uma nova 

Categoria, retornando a confirmação de 

sucesso na operação. 

[Fex1] 
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 [Fex1]. Fluxo de Exceção 1: O Usuário não preenche um campo obrigatório, o 

sistema retorna a tela de preenchimento dos dados cadastrais. 

O caso de uso de cadastro de categoria segue o mesmo critério para outros 

cadastros como Escolaridade, Etnia, Idioma, Nacionalidade, Naturalidade e 

Posição. 

 

3.5 Cadastrar um Médico 

Ator: Administrador. 

Propósito: Fazer o cadastro de um novo Médico. 

Descrição: O Administrador de posse da documentação necessária para o 

cadastro de um novo médico no clube acessa o sistema e depois de logado 

realiza o cadastro do médico (Tabela 5). 

Referências: [RF002], [RF006], [RF030]. 

 

Tabela 5: Caso de uso Cadastrar um Médico. 

Ação do Ator Resposta do Sistema 

1. O Usuário devidamente logado no 

sistema, acessa a página de cadastro 

de um novo médico. 

2. O Sistema mostra a tela de cadastro 

de um novo médico. 

3. O Usuário preenche todos os dados 

e confirma a inserção de um novo 

médico. 

4. O Sistema valida os dados e insere 

no Banco de Dados um novo médico, 

retornando a confirmação de sucesso 

na operação. 

[Fex1] 

 [Fex1]. Fluxo de Exceção 1: O Usuário não preenche um campo obrigatório, o 

sistema retorna a tela de preenchimento dos dados cadastrais. 

O caso de uso de cadastro de médico segue o mesmo critério para outros 

cadastros como Fisioterapeuta, Nutricionista e Psicólogo. 

 

3.6 Registrar um Exame no Histórico Clínico 
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Ator: Médico. 

Propósito: Realizar um registro de um exame no histórico clínico do atleta. 

Descrição: O médico de posse dos resultados do exame do atleta acessa o 

sistema e após logado registra os dados do exame no histórico clínico do atleta 

(Tabela 6). 

Referências: [RF002], [RF035]. 

 

Tabela 6: Caso de uso Registrar um Exame no Histórico Clínico. 

Ação do Ator Resposta do Sistema 

1. O usuário devidamente logado no 

sistema, acessa a página de registro de 

histórico clínico. 

2. O Sistema monta e mostra na tela 

uma lista contendo todos os atletas 

cadastrados no sistema. 

3. O usuário acessa a área de listagens 

dos atletas e informa nome (ou parte do 

nome) ou usa os filtros e seleciona um 

determinado atleta. 

[SqA1] 

4. O Sistema monta e mostra na tela, o 

nome do atleta selecionado e um 

formulário com todo o histórico clínico 

do atleta selecionado. 

5. O usuário seleciona a aba Exame. 6. O Sistema mostra na tela, o nome do 

atleta selecionado, o formulário para 

preenchimento de um novo exame e 

uma lista contendo todos os exames do 

atleta selecionado. 

7. O Usuário preenche todos os dados 

e confirma o registro de um novo 

exame. 

6. O Sistema valida os dados e insere 

no Banco de Dados um novo registro de 

exame no histórico clínico, retornando a 

confirmação de sucesso na operação, 

limpa os dados do formulário e 

preenche a lista de exames com o novo 

exame. 

[Fex1] 
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[SqA1]. Sequência alternativa 1: O usuário não encontra o atleta que deseja na 

lista entregue pelo sistema e: ou retorna ao passo 2 do fluxo principal, onde 

informa novos termos de filtragem; ou encerra o caso de uso. 

[Fex1]. Fluxo de Exceção 1: O Usuário não preenche um campo obrigatório, o 

sistema retorna a tela de preenchimento. 

 O caso de uso de registro de exame no histórico clínico de um atleta segue 

o mesmo critério para outros registros no histórico clinico como Anamnese, 

Consulta e Vacina. 

 

3.7 Cadastrar Tipo de Doença 

Ator: Médico. 

Propósito: Fazer o cadastro de um tipo de doença. 

Descrição: O médico acessa o sistema e depois de logado realiza o 

cadastro do tipo de doença (Tabela 7). 

Referências: [RF002], [RF031]. 

 

Tabela 7: Caso de uso Cadastrar Tipo de Doença. 

Ação do Ator Resposta do Sistema 

1. O Usuário devidamente logado no 

sistema, acessa a página de cadastro 

de Tipo de Doença. 

2. O Sistema mostra a tela de cadastro 

de Tipo de Doença. 

3. O Usuário preenche todos os dados 

e confirma a inserção de um novo Tipo 

de Doença. 

4. O Sistema valida os dados e insere 

no Banco de Dados um novo Tipo de 

Doença, retornando a confirmação de 

sucesso na operação. 

[Fex1] 

[Fex1]. Fluxo de Exceção 1: O Usuário não preenche um campo obrigatório, o 

sistema retorna a tela de preenchimento dos dados cadastrais. 

O caso de uso de cadastro de tipo de doença segue o mesmo critério para 

outros cadastros como Tipo de Exame, Tipo de Consulta e Tipo de Vacina. 
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3.8 Editar uma Consulta no Histórico Clínico 

Ator: Médico 

Propósito: Editar um registro de uma consulta no histórico clínico do atleta. 

Descrição: O médico de posse dos resultados da consulta do atleta acessa 

o sistema e após logado edita os dados da consulta no histórico clínico do atleta 

(Tabela 8). 

Referências: [RF002], [RF035]. 

 

Tabela 8: Caso de uso Editar uma Consulta no Histórico Clínico. 

Ação do Ator Resposta do Sistema 

1. O usuário devidamente logado no 

sistema, acessa a página de registro de 

histórico clínico. 

2. O Sistema monta e mostra na tela 

uma lista contendo todos os atletas 

cadastrados no sistema. 

3. O usuário acessa a área de listagens 

dos atletas e informa nome (ou parte do 

nome) ou usa os filtros e seleciona um 

determinado atleta. 

[SqA1] 

4. O Sistema monta e mostra na tela, o 

nome do atleta selecionado e um 

formulário com todo o histórico clínico 

do atleta selecionado. 

5. O usuário seleciona a aba Consulta. 6. O Sistema mostra na tela, o nome do 

atleta selecionado, o formulário para 

preenchimento de uma nova consulta e 

uma lista contendo todas as consultas 

do atleta selecionado. 

7. O Usuário identifica a consulta que 

deseja editar e clica em abrir. 

[SqA2] 

8. O Sistema preenche o formulário na 

tela de acordo com a consulta que foi 

selecionada. 

9. O Usuário altera o(s) dado(s) e 

confirma (“Salvar”) a alteração da 

Consulta. 

10. O Sistema valida os dados e altera 

no Banco de Dados o registro de 

consulta no histórico clínico, retornando 

a confirmação de sucesso na operação, 
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limpa os dados do formulário e 

preenche a lista de consultas com a 

alteração da consulta. 

[Fex1] 

[SqA1]. Sequência alternativa 1: O usuário não encontra o atleta que deseja na 

lista entregue pelo sistema e: ou retorna ao passo 2 do fluxo principal; onde 

informa novos termos de filtragem; ou encerra o caso de uso.  

[SqA2]. Sequência alternativa 2: O usuário não encontra a consulta que deseja 

alterar na lista entregue pelo sistema e: ou retorna ao passo 6 do fluxo principal; 

ou encerra o caso de uso. 

 [Fex1]. Fluxo de Exceção 1: O Usuário não preenche um campo obrigatório, o 

sistema retorna a tela de preenchimento. 

O caso de uso de edição de consulta no histórico clínico de um atleta segue 

o mesmo critério para outras alterações no histórico clinico como Anamnese, 

Exame e Vacina. 

 

3.9 Excluir uma Vacina no Histórico Clínico 

Ator: Médico 

Propósito: Excluir um registro de Vacina no histórico clínico do atleta. 

Descrição: O médico acessa o sistema e após logado exclui um registro de 

vacina no histórico clínico do atleta (Tabela 9). 

Referências: [RF002], [RF035]. 

 

Tabela 9: Caso de uso Excluir Vacina do Histórico Clínico 

Ação do Ator Resposta do Sistema 

1. O usuário devidamente logado no 

sistema, acessa a página de registro de 

histórico clínico. 

2. O Sistema monta e mostra na tela 

uma lista contendo todos os atletas 

cadastrados no sistema. 

3. O usuário acessa a área de listagens 

dos atletas e informa nome (ou parte do 

4. O Sistema monta e mostra na tela, o 

nome do atleta selecionado e um 
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nome) ou usa os filtros e seleciona um 

determinado atleta. 

[SqA1] 

formulário com todo o histórico clínico 

do atleta selecionado. 

5. O usuário seleciona a aba Vacinas. 6. O Sistema mostra na tela, o nome do 

atleta selecionado, o formulário para 

preenchimento de uma nova vacina e 

uma lista contendo todas as vacinas do 

atleta selecionado. 

7. O Usuário identifica a vacina que 

deseja excluir, seleciona a vacina e  

clica em excluir. 

[SqA2] 

8. O Sistema exclui o registro do Banco 

de Dados da vacina no histórico clínico 

do atleta, retornando a confirmação de 

sucesso na operação e preenche a lista 

de vacinas. 

[SqA1]. Sequência alternativa 1: O usuário não encontra o atleta que deseja na 

lista entregue pelo sistema e: ou retorna ao passo 2 do fluxo principal; onde 

informa novos termos de filtragem; ou encerra o caso de uso.  

[SqA2]. Sequência alternativa 2: O usuário não encontra a vacina que deseja 

excluir na lista entregue pelo sistema e: ou retorna ao passo 6 do fluxo principal; 

ou encerra o caso de uso.  

O caso de uso de exclusão de vacina no histórico clínico de um atleta 

segue o mesmo critério para outras exclusões no histórico clinico como 

Anamnese, Exame e Consulta. 

 

3.10 Registrar uma Fisioterapia no Histórico Fisioterápico 

Ator: Fisioterapeuta 

Propósito: Realizar um registro de uma Fisioterapia no histórico fisioterápico 

do atleta. 

Descrição: O fisioterapeuta acessa o sistema e após logado registra os 

dados da fisioterapia no histórico fisioterápico do atleta (Tabela 10). 

Referências: [RF002], [RF029]. 
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Tabela 10: Caso de uso Registrar uma Fisioterapia no Histórico Fisioterápico 

Ação do Ator Resposta do Sistema 

1. O usuário devidamente logado no 

sistema, acessa a página de registro de 

histórico fisioterápico. 

2. O Sistema monta e mostra na tela 

uma lista contendo todos os atletas 

cadastrados no sistema. 

3. O usuário acessa a área de listagens 

dos atletas e informa nome (ou parte do 

nome) ou usa os filtros e seleciona um 

determinado atleta. 

[SqA1] 

4. O Sistema mostra na tela, o nome do 

atleta selecionado, o formulário para 

preenchimento de uma nova fisioterapia 

e uma lista contendo as fisioterapias do 

atleta selecionado. 

5. O Usuário preenche todos os dados 

e confirma o registro de uma nova 

fisioterapia. 

6. O Sistema valida os dados e insere 

no Banco de Dados um novo registro de 

fisioterapia no histórico fisioterápico, 

retornando a confirmação de sucesso 

na operação, limpa os dados do 

formulário e preenche a lista de 

fisioterapias. 

[Fex1] 

[SqA1]. Sequência alternativa 1: O usuário não encontra o atleta que deseja na 

lista entregue pelo sistema e: ou retorna ao passo 2 do fluxo principal, onde 

informa novos termos de filtragem; ou encerra o caso de uso. 

[Fex1]. Fluxo de Exceção 1: O Usuário não preenche um campo obrigatório, o 

sistema retorna a tela de preenchimento. 

 

3.11 Cadastrar um Tipo de Lesão 

 

Ator: Fisioterapeuta. 

Propósito: Fazer o cadastro de um Tipo de Lesão. 
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Descrição: O fisioterapeuta  acessa o sistema e depois de logado realiza o 

cadastro do Tipo de Lesão (Tabela 11). 

Referências: [RF002], [RF028]. 

 

Tabela 11: Caso de uso Cadastrar um Tipo de Lesão 

Ação do Ator Resposta do Sistema 

1. O Usuário devidamente logado no 

sistema, acessa a página de cadastro 

de Tipo de Lesão. 

2. O Sistema mostra a tela de cadastro 

de Tipo de Lesão. 

3. O Usuário preenche todos os dados 

e confirma a inserção de um novo Tipo 

de Lesão. 

4. O Sistema valida os dados e insere 

no Banco de Dados um novo Tipo de 

Lesão, retornando a confirmação de 

sucesso na operação. 

[Fex1] 

[Fex1]. Fluxo de Exceção 1: O Usuário não preenche um campo obrigatório, o 

sistema retorna a tela de preenchimento dos dados cadastrais. 

O caso de uso de cadastro de tipo de lesão segue o mesmo critério para 

outros cadastros como Tipo de Fisioterapia. 

   

3.12 Editar uma Fisioterapia no Histórico Fisioterápico 

Atores: Fisioterapeuta. 

Propósito: Editar um registro de uma Fisioterapia no histórico fisioterápico 

do atleta. 

Descrição: O fisioterapeuta acessa o sistema e após logado edita os 

dados da fisioterapia no histórico fisioterápico do atleta (Tabela 12). 

Referências: [RF002], [RF029]. 

 

Tabela 12: Caso de uso Editar uma Fisioterapia no Histórico Fisioterápico 

Ação do Ator Resposta do Sistema 

1. O usuário devidamente logado no 2. O Sistema monta e mostra na tela 
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sistema, acessa a página de registro de 

histórico fisioterápico. 

uma lista contendo todos os atletas 

cadastrados no sistema. 

3. O usuário acessa a área de listagens 

dos atletas e informa nome (ou parte do 

nome) ou usa os filtros e seleciona um 

determinado atleta. 

[SqA1] 

4. . O Sistema mostra na tela, o nome 

do atleta selecionado, o formulário para 

preenchimento de uma nova fisioterapia 

e uma lista contendo todas as 

fisioterapias do atleta selecionado. 

5. O Usuário identifica a fisioterapia que 

deseja editar e clica em abrir. 

[SqA2] 

6. O Sistema preenche o formulário na 

tela de acordo com a fisioterapia que foi 

selecionada. 

7. O Usuário altera o(s) dado(s) e 

confirma (“Salvar”) a alteração da 

fisioterapia. 

8. O Sistema valida os dados e altera 

no Banco de Dados o registro de 

fisioterapia no histórico fisioterápico, 

retornando a confirmação de sucesso 

na operação, limpa os dados do 

formulário e preenche a lista de 

fisioterapias. 

[Fex1] 

[SqA1]. Sequência alternativa 1: O usuário não encontra o atleta que deseja na 

lista entregue pelo sistema e: ou retorna ao passo 2 do fluxo principal; onde 

informa novos termos de filtragem; ou encerra o caso de uso.  

[SqA2]. Sequência alternativa 2: O usuário não encontra a fisioterapia que deseja 

alterar na lista entregue pelo sistema e: ou retorna ao passo 4 do fluxo principal; 

ou encerra o caso de uso. 

 [Fex1]. Fluxo de Exceção 1: O Usuário não preenche um campo obrigatório, o 

sistema retorna a tela de preenchimento. 

 

3.13 Excluir uma Fisioterapia no Histórico Fisioterápico 

Atores: Fisioterapeuta 
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Propósito: Excluir um registro de fisioterapia no histórico fisioterápico do 

atleta. 

Descrição: O fisioterapeuta acessa o sistema e após logado exclui um 

registro de fisioterapia no histórico fisioterápico do atleta (Tabela 13). 

Referências: [RF002],[RF029] 

 

Tabela 13: Caso de uso Excluir uma Fisioterapia no Histórico Fisioterápico 

Ação do Ator Resposta do Sistema 

1. O usuário devidamente logado no 

sistema, acessa a página de histórico 

fisioterápico. 

2. O Sistema monta e mostra na tela 

uma lista contendo todos os atletas 

cadastrados no sistema. 

3. O usuário acessa a área de listagens 

dos atletas e informa nome (ou parte do 

nome) ou usa os filtros e seleciona um 

determinado atleta. 

[SqA1] 

4. . O Sistema mostra na tela, o nome 

do atleta selecionado, o formulário para 

preenchimento de uma nova fisioterapia 

e uma lista contendo todas as 

fisioterapias do atleta selecionado. 

5. O Usuário identifica a fisioterapia que 

deseja excluir, seleciona a fisioterapia e  

clica em excluir. 

[SqA2] 

6. O Sistema exclui o registro do Banco 

de Dados da fisioterapia no histórico 

fisioterápico do atleta, retornando a 

confirmação de sucesso na operação e 

preenche a lista de fisioterapias. 

[SqA1]. Sequência alternativa 1: O usuário não encontra o atleta que deseja na 

lista entregue pelo sistema e: ou retorna ao passo 2 do fluxo principal; onde 

informa novos termos de filtragem; ou encerra o caso de uso.  

[SqA2]. Sequência alternativa 2: O usuário não encontra a fisioterapia que deseja 

excluir na lista entregue pelo sistema e: ou retorna ao passo 4 do fluxo principal; 

ou encerra o caso de uso. 
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3.14 Registrar uma Dieta no Histórico Nutricional 

 

Atores: Nutricionista 

Propósito: Realizar um registro de uma dieta no histórico nutricional do 

atleta. 

Descrição: O nutricionista acessa o sistema e após logado registra os 

dados da dieta no histórico nutricional do atleta (Tabela 14). 

Referências: [RF002], [RF038]. 

 

Tabela 14: Caso de uso Registrar uma Dieta no Histórico Nutricional 

Ação do Ator Resposta do Sistema 

1. O usuário devidamente logado no 

sistema, acessa a página de histórico 

nutricional. 

2. O Sistema monta e mostra na tela 

uma lista contendo todos os atletas 

cadastrados no sistema. 

3. O usuário acessa a área de listagens 

dos atletas e informa nome (ou parte do 

nome) ou usa os filtros e seleciona um 

determinado atleta. 

[SqA1] 

4. O Sistema mostra na tela, o nome do 

atleta selecionado, o formulário para 

preenchimento de uma nova dieta e 

uma lista contendo as dietas do atleta 

selecionado. 

5. O Usuário preenche todos os dados 

e confirma o registro de uma nova dieta. 

6. O Sistema valida os dados e insere 

no Banco de Dados um novo registro de 

dieta no histórico nutricional, retornando 

a confirmação de sucesso na operação, 

limpa os dados do formulário e 

preenche a lista de dietas. 

[Fex1] 

[SqA1]. Sequência alternativa 1: O usuário não encontra o atleta que deseja na 

lista entregue pelo sistema e: ou retorna ao passo 2 do fluxo principal, onde 

informa novos termos de filtragem; ou encerra o caso de uso. 
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[Fex1]. Fluxo de Exceção 1: O Usuário não preenche um campo obrigatório, o 

sistema retorna a tela de preenchimento. 

 

3.15 Cadastrar um Tipo de Suplemento 

Atores: Nutricionista. 

Propósito: Fazer o cadastro de um Tipo de Suplemento. 

Descrição: O nutricionista acessa o sistema e depois de logado realiza o 

cadastro do Tipo de Suplemento (Tabela 15). 

Referências: [RF002], [RF037]. 

 

Tabela 15: Caso de uso Cadastrar um Tipo de Suplemento 

Ação do Ator Resposta do Sistema 

1. O Usuário devidamente logado no 

sistema, acessa a página de cadastro 

de Tipo de Suplemento; 

2. O Sistema mostra a tela de cadastro 

de Tipo de Suplemento. 

3. O Usuário preenche todos os dados 

e confirma a inserção de um novo Tipo 

de Suplemento. 

4. O Sistema valida os dados e insere 

no Banco de Dados um novo Tipo de 

Suplemento, retornando a confirmação 

de sucesso na operação. 

[Fex1] 

[Fex1]. Fluxo de Exceção 1: O Usuário não preenche um campo obrigatório, o 

sistema retorna a tela de preenchimento dos dados cadastrais. 

   

3.16 Editar uma Dieta no Histórico Nutricional 

Atores: Nutricionista. 

Propósito: Editar um registro de uma Dieta no histórico nutricional do atleta. 

Descrição: O nutricionista acessa o sistema e após logado edita os dados 

da dieta no histórico nutricional do atleta (Tabela 16). 

Referências: [RF002], [RF038]. 
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Tabela 16: Caso de uso Editar uma Dieta no Histórico Nutricional 

Ação do Ator Resposta do Sistema 

1. O usuário devidamente logado no 

sistema, acessa a página de histórico 

nutricional. 

2. O Sistema monta e mostra na tela 

uma lista contendo todos os atletas 

cadastrados no sistema. 

3. O usuário acessa a área de listagens 

dos atletas e informa nome (ou parte do 

nome) ou usa os filtros e seleciona um 

determinado atleta. 

[SqA1] 

4. O Sistema mostra na tela, o nome do 

atleta selecionado, o formulário para 

preenchimento de uma nova dieta e 

uma lista contendo todas as dietas do 

atleta selecionado. 

5. O Usuário identifica a dieta que 

deseja editar e clica em abrir. 

[SqA2] 

6. O Sistema preenche o formulário na 

tela de acordo com a dieta que foi 

selecionada. 

7. O Usuário altera o(s) dado(s) e 

confirma (“Salvar”) a alteração da dieta. 

8. O Sistema valida os dados e altera 

no Banco de Dados o registro de dieta 

no histórico nutricional, retornando a 

confirmação de sucesso na operação, 

limpa os dados do formulário e 

preenche a lista de dietas. 

[Fex1] 

[SqA1]. Sequência alternativa 1: O usuário não encontra o atleta que deseja na 

lista entregue pelo sistema e: ou retorna ao passo 2 do fluxo principal; onde 

informa novos termos de filtragem; ou encerra o caso de uso.  

[SqA2]. Sequência alternativa 2: O usuário não encontra a dieta que deseja alterar 

na lista entregue pelo sistema e: ou retorna ao passo 4 do fluxo principal; ou 

encerra o caso de uso. 

 [Fex1]. Fluxo de Exceção 1: O Usuário não preenche um campo obrigatório, o 

sistema retorna a tela de preenchimento. 

 

3.17 Excluir uma Dieta no Histórico Nutricional 
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Atores: Nutricionista. 

Propósito: Excluir um registro de dieta no histórico nutricional do atleta. 

Descrição: O nutricionista acessa o sistema e após logado exclui um 

registro de dieta no histórico nutricional do atleta (Tabela 17). 

Referências: [RF002], [RF038]. 

 

Tabela 17: Caso de uso Excluir uma Dieta no Histórico Nutricional 

Ação do Ator Resposta do Sistema 

1. O usuário devidamente logado no 

sistema, acessa a página de histórico 

nutricional. 

2. O Sistema monta e mostra na tela 

uma lista contendo todos os atletas 

cadastrados no sistema. 

3. O usuário acessa a área de listagens 

dos atletas e informa nome (ou parte do 

nome) ou usa os filtros e seleciona um 

determinado atleta. 

[SqA1] 

4. . O Sistema mostra na tela, o nome 

do atleta selecionado, o formulário para 

preenchimento de uma nova dieta e 

uma lista contendo todas as dietas do 

atleta selecionado. 

5. O Usuário identifica a dieta que 

deseja excluir, seleciona a dieta e  clica 

em excluir. 

[SqA2] 

6. O Sistema exclui o registro do Banco 

de Dados da dieta no histórico 

nutricional do atleta, retornando a 

confirmação de sucesso na operação e 

preenche a lista de dietas. 

[SqA1]. Sequência alternativa 1: O usuário não encontra o atleta que deseja na 

lista entregue pelo sistema e: ou retorna ao passo 2 do fluxo principal; onde 

informa novos termos de filtragem; ou encerra o caso de uso.  

[SqA2]. Sequência alternativa 2: O usuário não encontra a dieta que deseja excluir 

na lista entregue pelo sistema e: ou retorna ao passo 4 do fluxo principal; ou 

encerra o caso de uso. 

 

3.18 Registrar um Perfil Psicológico no Histórico Psicológico 
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Atores: Psicólogo 

Propósito: Realizar um registro de um Perfil no histórico psicológico do atleta. 

Descrição: O psicólogo após avaliação do atleta acessa o sistema, loga-se e 

registra os dados do perfil no histórico psicológico do atleta (Tabela 18). 

Referências: [RF002],[RF041] 

 

Tabela 18: Caso de uso Registrar um Perfil Psicológico no Histórico Psicológico 

Ação do Ator Resposta do Sistema 

1. O usuário devidamente logado no 

sistema, acessa a página de histórico 

psicológico. 

2. O Sistema monta e mostra na tela 

uma lista contendo todos os atletas 

cadastrados no sistema. 

3. O usuário acessa a área de listagens 

dos atletas e informa nome (ou parte do 

nome) ou usa os filtros e seleciona um 

determinado atleta. 

[SqA1] 

4. O Sistema monta e mostra na tela, o 

nome do atleta selecionado e um 

formulário com todo o histórico 

psicológico do atleta selecionado. 

5. O usuário seleciona a aba Perfil. 6. O Sistema mostra na tela, o nome do 

atleta selecionado, o formulário para 

preenchimento de um novo perfil e uma 

lista contendo os perfis do atleta 

selecionado. 

7. O Usuário preenche todos os dados 

e confirma o registro de um novo perfil. 

6. O Sistema valida os dados e insere 

no Banco de Dados um novo registro de 

perfil no histórico psicológico, 

retornando a confirmação de sucesso 

na operação, limpa os dados do 

formulário e preenche a lista de perfis. 

[Fex1] 
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[SqA1]. Sequência alternativa 1: O usuário não encontra o atleta que deseja na 

lista entregue pelo sistema e: ou retorna ao passo 2 do fluxo principal, onde 

informa novos termos de filtragem; ou encerra o caso de uso 

[Fex1]. Fluxo de Exceção 1: O Usuário não preenche um campo obrigatório, o 

sistema retorna a tela de preenchimento. 

 O caso de uso de registro de perfil no histórico psicológico de um atleta 

segue o mesmo critério para outros registros no histórico psicológico como 

consulta. 

 

3.19 Cadastrar uma Variável Psicológica 

Atores: Psicólogo. 

Propósito: Fazer o cadastro de uma Variável psicológica. 

Descrição: O psicólogo acessa o sistema e depois de logado realiza o 

cadastro de Variável (Tabela 19). 

Referências: [RF002], [RF040]. 

 

Tabela 19: Caso de uso Cadastrar uma Variável Psicológica 

Ação do Ator Resposta do Sistema 

1. O Usuário devidamente logado no 

sistema, acessa a página de cadastro 

de Variável. 

2. O Sistema mostra a tela de cadastro 

de Variável. 

3. O Usuário preenche todos os dados 

e confirma a inserção de uma nova 

Variável. 

4. O Sistema valida os dados e insere 

no Banco de Dados uma nova Variável, 

retornando a confirmação de sucesso 

na operação. 

[Fex1] 

[Fex1]. Fluxo de Exceção 1: O Usuário não preenche um campo obrigatório, o 

sistema retorna a tela de preenchimento dos dados cadastrais. 

 

3.20 Editar uma Consulta Psicológica no Histórico Psicológico 
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Atores: Psicólogo. 

Propósito: Editar um registro de uma Consulta no histórico psicológico do 

atleta. 

Descrição: O psicólogo acessa o sistema e após logado edita os dados da 

consulta no histórico psicológico do atleta (Tabela 20). 

Referências: [RF002], [RF041]. 

 

Tabela 20: Caso de uso Editar uma Consulta Psicológica no Histórico Psicológico 

Ação do Ator Resposta do Sistema 

1. O usuário devidamente logado no 

sistema, acessa a página de histórico 

psicológico. 

2. O Sistema monta e mostra na tela 

uma lista contendo todos os atletas 

cadastrados no sistema. 

3. O usuário acessa a área de listagens 

dos atletas e informa nome (ou parte do 

nome) ou usa os filtros e seleciona um 

determinado atleta. 

[SqA1] 

4. O Sistema monta e mostra na tela, o 

nome do atleta selecionado e um 

formulário com todo o histórico 

psicológico do atleta selecionado. 

5. O usuário seleciona a aba Consulta. 6. O Sistema mostra na tela, o nome do 

atleta selecionado, o formulário para 

preenchimento de uma nova consulta e 

uma lista contendo todas as consultas 

psicológicas do atleta selecionado. 

7. O Usuário identifica a consulta que 

deseja editar e clica em abrir. 

[SqA2] 

8. O Sistema preenche o formulário na 

tela de acordo com a consulta que foi 

selecionada. 

9. O Usuário altera o(s) dado(s) e 

confirma (“Salvar”) a alteração da 

Consulta. 

10. O Sistema valida os dados e altera 

no Banco de Dados o registro de 

consulta no histórico psicológico, 

retornando a confirmação de sucesso 

na operação, limpa os dados do 
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formulário e preenche a lista de 

consultas. 

[Fex1] 

[SqA1]. Sequência alternativa 1: O usuário não encontra o atleta que deseja na 

lista entregue pelo sistema e: ou retorna ao passo 2 do fluxo principal; onde 

informa novos termos de filtragem; ou encerra o caso de uso.  

[SqA2]. Sequência alternativa 2: O usuário não encontra a consulta que deseja 

alterar na lista entregue pelo sistema e: ou retorna ao passo 6 do fluxo principal; 

ou encerra o caso de uso. 

 [Fex1]. Fluxo de Exceção 1: O Usuário não preenche um campo obrigatório, o 

sistema retorna a tela de preenchimento. 

 

3.21 Excluir um Perfil no Histórico Psicológico 

Atores: Psicólogo. 

Propósito: Excluir um registro de Perfil no histórico psicológico do atleta. 

Descrição: O psicólogo acessa o sistema e após logado exclui um registro 

de perfil no histórico psicológico do atleta (Tabela 21). 

Referências: [RF002], [RF041]. 

 

Tabela 21: Caso de uso Excluir um Perfil no Histórico Psicológico 

Ação do Ator Resposta do Sistema 

1. O usuário devidamente logado no 

sistema, acessa a página de histórico 

psicológico. 

2. O Sistema monta e mostra na tela 

uma lista contendo todos os atletas 

cadastrados no sistema. 

3. O usuário acessa a área de listagens 

dos atletas e informa nome (ou parte do 

nome) ou usa os filtros e seleciona um 

determinado atleta. 

[SqA1] 

4. O Sistema monta e mostra na tela, o 

nome do atleta selecionado e um 

formulário com todo o histórico 

psicológico do atleta selecionado. 

5. O usuário seleciona a aba Perfil. 6. O Sistema mostra na tela, o nome do 
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atleta selecionado, o formulário para 

preenchimento de um novo perfil e uma 

lista contendo os perfis do atleta 

selecionado. 

7. O Usuário identifica o perfil que 

deseja excluir, seleciona o perfil e clica 

em excluir. 

8. O Sistema exclui o registro do Banco 

de Dados do perfil no histórico 

psicológico do atleta, retornando a 

confirmação de sucesso na operação e 

preenche a lista de perfis. 

[SqA1]. Sequência alternativa 1: O usuário não encontra o atleta que deseja na 

lista entregue pelo sistema e: ou retorna ao passo 2 do fluxo principal; onde 

informa novos termos de filtragem; ou encerra o caso de uso.  

O caso de uso de exclusão de perfil no histórico psicológico de um atleta 

segue o mesmo critério para outra exclusão de uma consulta no histórico 

psicológico. 

 

3.22 Gerar Relatório de Todos os Atletas 

Atores: Administrador, Médico, Nutricionista, Psicólogo e Fisioterapeuta. 

Propósito: Gerar relatório com todos os atletas do centro esportivo. 

Descrição: O usuário acessa o sistema e depois de logado gera um 

relatório para impressão de uma lista de todos os atletas (Tabela 22). 

Referências: [RF002], [RF044]. 

Tabela 22: Caso de uso Gerar Relatório de Todos os Atletas 

Ação do Ator Resposta do Sistema 

1. O Usuário devidamente logado no 

sistema, acessa a página de atleta. 

2. O Sistema monta e mostra na tela 

uma lista contendo todos os atletas 

cadastrados no sistema. 

3. O Usuário seleciona imprimir. 4. O Sistema busca no Banco de Dados 

todos os atletas e gera um arquivo para 

impressão. 
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4.   MODELAGEM 

 

4.1 Diagramas de Classes 

Abaixo está representada (Figura 1) o diagrama de classe referente ao  

módulo “Gerenciador” (Framework),  onde é possível visualizar as classes e seus 

respectivos relacionamentos.  

 

 

Figura 1: Diagrama de Classe (Gerenciador - Framework). 
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Abaixo está representado (Figura 2) o diagrama de classe referente ao 

relacionamento existente entre o módulo “Gerenciador” (Framework) com os 

módulos “Esportista”, “Fisioterapia”, “Médico”, “Nutricionista” e “Psicológico”, onde 

é possível visualizar as classes e seus respectivos relacionamentos.  

 

 

Figura 2 – Diagrama de Classe (Relacionamento com Framework). 
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Abaixo está representado (Figura 3) o diagrama de classe referente ao 

módulo “Esportista” onde é possível visualizar as classes, atributos e seus 

respectivos relacionamentos.  

 

 

Figura 3: Diagrama de Classe (Esportista). 
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Abaixo está representado (Figura 4) o diagrama de classe referente ao 

módulo “Fisioterapia”, onde é possível visualizar as classes, atributos e seus 

respectivos relacionamentos.  

 

 

Figura 4: Diagrama de Classe (Fisioterapia). 
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Abaixo está representado (Figura 5) o diagrama de classe referente ao  

módulo “Médico”,  onde é possível visualizar as classes, atributos e seus 

respectivos relacionamentos.  

 

 

Figura 5: Diagrama de Classe (Médico). 
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Abaixo está representado (Figura 6) o diagrama de classe referente ao  

módulo “Nutricionista”,  onde é possível visualizar as classes, atributos e seus 

respectivos relacionamentos.  

 

 

Figura 6: Diagrama de Classe (Nutricionista). 
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Abaixo está representado (Figura 7) o diagrama de classe referente ao 

módulo “Psicólogo”, onde é possível visualizar as classes, atributos e seus 

respectivos relacionamentos.  

 

 

Figura 7: Diagrama de Classe (Psicológico). 
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5.   DESENVOLVIMENTO 

  

5.1 Metodologia de desenvolvimento 

O sistema foi desenvolvido com metodologias tradicionais, ou seja, 

implementação obedeceu a módulos, diagramas de classe, pesquisas relevantes 

ao assunto e reuniões mensais para coleta de informações pertinentes ao 

desenvolvimento do sistema, com definições semelhante a metodologia 

incremental.    

 

5.2 Ferramentas e tecnologias utilizadas 

5.2.1 NetBeans 6.9.1 

O NetBeans IDE [1] é um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) 

gratuito e de código aberto para desenvolvedores de software nas 

linguagens Java, C, C++, PHP, Groovy, Ruby, entre outras. O IDE é executado em 

muitas plataformas, como Windows, Linux, Solaris e MacOS. O NetBeans IDE 

oferece aos desenvolvedores ferramentas necessárias para criar aplicativos 

profissionais de desktop, empresariais, Web e móveis multiplataforma. 

 

5.2.2 GlassFish 3.0.1 

O Sun GlassFish Enterprise Server [2] é um servidor de aplicações de 

código aberto de nível corporativo que oferece desempenho, confiabilidade, 

produtividade e facilidade de uso superiores a uma fração do custo de servidores 

de aplicações proprietários. Como a implementação de referência J2EE [3] é 

construída em código aberto, o GlassFish elimina a dependência de fornecedores, 

e permite que clientes aproveitem os mais recentes padrões e inovações do setor. 

 

5.2.3 PostgreSQL Server 9.0 

O PostgreSQL [4] é um poderoso sistema gerenciador de banco de dados 

objeto-relacional de código aberto.  Roda em todos os grandes sistemas 

operacionais, incluindo GNU/Linux, Unix (AIX, BSD, HP-UX, SGI IRIX, Mac OS X, 
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Solaris, Tru64), e MS Windows. É totalmente compatível com ACID, tem suporte 

completo a chaves estrangeiras, junções (JOINs), visões, gatilhos e 

procedimentos armazenados (em múltiplas linguagens).  Inclui a maior parte dos 

tipos de dados do ISO SQL:1999, incluindo INTEGER, NUMERIC, BOOLEAN, 

CHAR, VARCHAR, DATE, INTERVAL, e TIMESTAMP.  Suporta também o 

armazenamento de objetos binários, incluindo figuras, sons ou vídeos.  Possui 

interfaces nativas de programação para C/C++, Java, .Net, Perl, Python, Ruby, 

Tcl, ODBC, entre outros, e uma excepcional documentação. 

 

5.2.4 iReport 3.7.5  

iReport [5] é um programa que ajuda os usuários e desenvolvedores, que 

usam a biblioteca JasperReports, a gerar relatórios. Através de uma GUI 

(Graphical User Interface) rica e muito simples de usar, iReport fornece todas as 

funções mais importantes para se criar bons relatórios em pouco tempo. Ele pode 

ajudar as pessoas que não conhecem a biblioteca JasperReports a criar relatórios 

complexos e aprender a sintaxe XML(Extensible Markup Language), tendo um 

olhar para o código gerado. iReport pode ajudar projetistas de relatórios 

especializados a compor páginas muito complexas, poupando muito tempo. 

iReport é escrito em Java. É construído sobre a plataforma do Netbens [1] 

podendo ser utilizado como plugin do mesmo ou independentemente.  

 

5.2.5 Subversion 1.7.1 

Subversion [6] é um sistema de controle de versão livre/open-source, isto é, 

gerencia arquivos e diretórios, bem como, as modificações feitas neles ao longo 

do tempo. Isto permite que você recupere versões antigas de seus dados, ou que 

examine o histórico de suas alterações. Devido a isso, muitas pessoas tratam um 

sistema de controle de versão como uma espécie de “máquina do tempo”. 

 

5.2.6 J2EE 6.0 

Java 2 Enterprise Edition [3] é um conjunto de especificações coordenadas 

e um guia de práticas, que juntos permitem o desenvolvimento, instalação, 
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execução e gerenciamento de aplicações n-camadas no servidor, onde expande a 

Plataforma Java 2 Standard Edition (J2SE) [7]. É uma plataforma completa, 

robusta, estável, segura e de alto desempenho, voltada para o desenvolvimento 

de soluções corporativas, cujo principal objetivo é reduzir a complexidade e o 

tempo, portanto, o custo do desenvolvimento de aplicações corporativas. 

 

5.2.7 UML 

Unified Modeling Language [8] é uma linguagem gráfica padrão para a 

elaboração da estrutura de projetos complexos de software, pode ser empregado 

para visualizar, especificar, construir e documentar os artefatos de sistemas de 

software. Utilizamos a modelagem para compreender melhor o sistema que 

estamos desenvolvendo, a modelagem visual com a UML torna a arquitetura do 

sistema mais tangível, permitindo a avaliação em dimensões múltiplas, também 

permite avaliar a aderência e a qualidade da arquitetura através de iterações 

precoces com o usuário quando os defeitos podem ser corrigidos antes de 

comprometer o sucesso do projeto.  

 

5.2.8 Framework JFRM 

5.2.8.1 Definição 

Framework [9] é um conjunto de classes que incorporam um projeto 

abstrato de soluções para uma família de problemas relacionados. Neste contexto, 

o Framework JFRM é constituído de: 

- Bibliotecas ou API, que auxiliam na construção dos processos de negócio; 

- Classes modeladas e persistidas no SGBD; 

- Componentes visuais para a geração padronizada de interfaces com o 

usuário; 

- Controles padronizados de identificação e autorização; 

- Isolamento entre as camadas de persistência, regras de negócio e 

interface com o usuário; 

- Interfaces com os usuários: web, desktop e mobile.  
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5.2.8.2 Linguagem, tecnologias e estrutura do JFRM  

O Framework JFRM é desenvolvido em J2EE 6.0, onde as aplicações 

construídas sobre ele devem seguir esta linguagem, pois sua versatilidade, 

eficiência, portabilidade de plataforma e segurança fazem dela a tecnologia ideal 

para a computação em rede, podendo integrar interfaces com tecnologias JSE, 

JME e Android. 

O Framework JFRM regra o desenvolvimento de software para equipes de 

desenvolvedores, facilitando o uso de boas práticas de programação, 

segmentando em camadas de persistência, regras de negócio e interface com o 

usuário. Cada camada permite isolar e tratar detalhes específicos, dando ao 

Framework capacidade evolutiva baseada na substituição, adição ou melhorias 

em cada camada.  

A camada de persistência [10] é atendida através de bibliotecas próprias 

integradas com o JPA 2.0. Um framework utilizado na camada de persistência 

para o desenvolvedor ter uma maior produtividade, com impacto principal no modo 

de controle da persistência dentro do Java. Conforme exemplo abaixo (Figura 8). 

 

 
 

Figura 8: Modelo de Persistência. 
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A camada de Regras de negócio é atendida com o uso de uma biblioteca 

própria integrada com a especificação EJB, pois padroniza componentes J2EE do 

lado servidor, com regras de desenvolvimento definidas, como implementação de 

interfaces responsáveis por tarefas definidas ou regras de herança. Tem como 

vantagem o tratamento automático de segurança, persistência, transação, dentre 

outros serviços. Hoje, a tecnologia EJB tornou-se um padrão para 

desenvolvimento de aplicações distribuídas e multicamadas, realizando o 

encapsulamento da lógica de negócio de uma aplicação.  

A injeção de dependência é um padrão de desenvolvimento de programas 

de computadores, utilizado quando é necessário manter baixo o nível de 

acoplamento entre diferentes módulos de um sistema. Nesta solução, as 

dependências entre os módulos não são definidas programaticamente, mas sim, 

pela configuração de uma infra-estrutura de software que é responsável por 

"injetar" em cada componente suas dependências declaradas. Esta funcionalidade 

é um dos grandes recursos que o framework JFRM estendeu do EJB. Conforme 

exemplo abaixo (Figura 9). 

 

Figura 9: Modelo EJB. 
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A camada de Interface com o usuário é onde existem maiores 

possibilidades. O JFRM já atende a camada Web com a construção de 

componentes JSF 2.0 e uso intensivo de AJAX, CSS e HTML, sem a necessidade 

de entendimento das tecnologias pelo desenvolvedor, ou seja, o Framework JFRM 

abstrai, fazendo com que a codificação Java seja automaticamente convertida 

para CSS, HTML e JavaScript.  

AJAX [11] é o uso metodológico de tecnologias como JavaScript e XML, 

providas por navegadores, para tornar páginas Web mais interativas com o 

usuário. Ele utiliza-se de solicitações assíncronas de informações, onde as 

chamadas Ajax são convertidas em código Java e vice-versa. 

Em CSS [12] são definidas regras de formatação ou de estilos a serem 

aplicados nos elementos estruturais de marcação. Podemos afirmar que as CSS 

constituem uma poderosa ferramenta de formatação e apresentação conjuntural 

de conteúdo na internet, sendo HTML uma ferramenta de formatação e 

apresentação estrutural dos conteúdos propriamente ditos. Conforme exemplo 

abaixo (Figura 10). 

 

 

Figura 10: Modelo XHTML. 
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Ainda dentro da camada web temos classes “MNG’s” com finalidades 

importantes. É nessas classes que acontecem ações, funcionalidades e regras 

para que o sistema tenha funcionamento adequado, assim como, desempenho e 

qualidade no processamento. No exemplo abaixo temos um método “cadSave” 

implementado, que mostra o processo para salvar ou alterar uma empresa, onde 

acontecerá uma chamada, por exemplo, “cadvalidade e validatePessoaFisica”, ou 

seja, todos os campos que julgar necessário serão checados para o 

preenchimento. Logo abaixo, segue o método “persist” que chamará a camada de 

persistência (Figura 8), ela tem a função de salvar no banco de dados. 

Concomitantemente, outras chamadas, como “fillGridCad”, método que irá buscar 

os dados já salvos no banco de dados e preencher os campos específicos, irão 

ocorrer (Figura 11). 

Nesta classe “MNG’s” acontecem ainda outras ações, funcionalidades e 

regras para preenchimento de grid’s, combos, buttons hits, abertura de tela com 

atributos preenchidos, algumas regras de negócio que não prejudiquem o 

desempenho, limpezas de campos, e outros mais. Também é nela que estão 

implementados todos os botões visíveis e de funcionamento da interface do 

framework, ou seja, toda ação realizada pelos botões está implementada dentro 

dessas classes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

 

 

 

Figura 11: Modelo MNG. 

 

O JasperReports [13] também está inserido dentro da estrutura do 

framework, sendo um poderoso framework open-source escrito em Java com a 
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finalidade de gerar relatórios. Ele permite gerar dinamicamente relatórios em 

diversos formatos, dentre eles: PDF, HTML, XLS, CSV e XML. 

 

5.2.8.3 Ambiente de Produção 

O Ambiente de Produção é constituído de pelo menos um SGBD que 

permita acesso por Java e pela tecnologia JPA. Porém, o Framework foi 

homologado apenas com PostgreSQL, funcionando adequadamente. Para atender 

as regras de negócio é necessário um servidor de aplicações que atenda a 

especificação do JEE 6.0. Atualmente o Framework é homologado com o 

Glassfish versão 3.0.1 ou superior. A parte de interface com o usuário é 

dependente das tecnologias utilizadas. O servidor JEE fornece acesso as 

interfaces Web, WebServices, JavaFX, Flex e Swing Desktop. Este último, através 

do uso da tecnologia Java Web Start (JWS), que serve especificamente para 

gerenciar remotamente a instalação, manutenção e controle de aplicações Java 

Desktop. Se o sistema for construído para utilizar a interface web, o cliente 

necessitará de um browser compatível (Firefox, Chrome e Internet Explorer são 

homologados). Outras tecnologias podem exigir necessidades especificas, como o 

Desktop Swing, que exige a maquina virtual Java (JRE) instalada no cliente. 
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6.   DESCRIÇÃO INTERFACES 

 

6.1 Tela de Login 

Abaixo está representada (Figura 12) a tela de acesso ao sistema, onde é 

solicitado o login e senha ao usuário. Para entrar no sistema é necessário o 

preenchimento, após clicar no botão “Ok”, define-se que o usuário esteja 

previamente cadastrado no sistema. 

 

 
Figura 12: Tela de Login. 

 
 

6.2 Home / Filtro Comum 

Abaixo está representado (Figura 13) a tela home do sistema, inserida nela, 

está a tela de filtro. Na tela home é possível escolher as funcionalidades que se 

deseja acessar e na tela de filtro escolher a pesquisa que se deseja avaliar. Essa 

tela é padrão do framework, onde o sistema obedece a essa implementação em 

todos os seus cadastros. Para o usuário explorar as funcionalidades das telas, ele 

deve seguir as etapas abaixo: 

1) Menu Lateral Esquerdo: O usuário previamente cadastrado no sistema terá 

acesso ao menu conforme permissões estipuladas pelo administrador em seu 

cadastro de perfil; 

2) Inserir: Para realizar um novo cadastro, deve-se clicar no botão “Novo” 

na barra superior, em consequência abrirá uma nova tela para realizar o 

preenchimento dos campos de seu interesse além dos obrigatórios; 
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3) Selecionar: O usuário precisa selecionar uma linha, referente ao 

cadastro que deseja visualizar, após clicar no botão “Abrir” na barra 

superior ou dar um duplo clique, em consequência abrirá uma nova tela 

com as informações preenchidas; 

4) Remover: O usuário precisa selecionar uma linha, referente ao cadastro 

que deseja, após clicar no botão “Excluir” na barra superior; 

5) Pesquisar: Para fazer uma busca, o usuário precisa clicar no botão 

“Pesquisar” na barra superior, o sistema irá buscar todos os cadastros 

existentes no banco de dados, caso contrário é possível passar um 

parâmetro como filtragem, colocando uma palavra mais o símbolo (%), 

ou seja, o sistema irá comparar a palavra no banco de dados e mostrar 

resultados na tela, podendo ser múltiplos ou não; 

6) Imprimir: Para realizar a impressão, o usuário deve cumprir a 

funcionalidade (5), após clicar no botão “Imprimir” na barra superior; 

7) Paginação: Para realizar a troca de página, basta clicar nas setas 

indicadoras << >> na parte inferior lado direito. 

 

Figura 13: Tela Home e Filtro. 
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6.3 Cadastros Básicos 

Abaixo está representada (Figura 14) as telas de formulário para cadastros 

básicos, como: Esportista (Categoria, Escolaridade, Etnia, Idioma, Nacionalidade, 

Naturalidade e Posição), Fisioterapeuta (Tipo de Fisioterapia e Tipo de Lesão), 

Médico (Tipo de Exame, Tipo de Doença, Tipo de Vacina e Tipo de Consulta), 

Nutricionista (Tipo de Suplemento), Psicológico (Variáveis) ou seja, possuem as 

mesmas regras. Para o usuário explorar as funcionalidades da tela, ele deve 

seguir as etapas abaixo: 

1) Cadastrar/Editar: O usuário deve clicar no botão “Novo” na barra 

superior, em consequência abrirá uma nova tela para realizar o 

preenchimento dos campos de seu interesse além dos obrigatórios, após 

clicar no botão “Salvar” na barra superior; 

2) Selecionar: O usuário precisa realizar o preenchimento do campo 

“código” de um cadastro já existente, após clicar no botão “Abrir” na barra 

superior, consequentemente os campos serão preenchidos conforme o 

cadastro já existente; 

3) Remover: O usuário precisa seguir a funcionalidade 2, após clicar no 

botão “Excluir” na barra superior; 

4) Imprimir: O usuário precisa seguir a funcionalidade 2, após clicar no 

botão “Imprimir” na barra superior. 
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Figura 14: Tela Cadastros de Informações Básicas. 

 

6.4 Cadastro de Empresa 

Abaixo está representada (Figura 15) a tela de formulário para cadastro de 

empresa ou alteração dos dados já cadastrados. Para o usuário explorar as 

funcionalidades da tela, ele deve seguir as etapas abaixo: 

1) Cadastrar/Editar: O usuário deve clicar no botão “Novo” na barra 

superior, em consequência abrirá uma nova tela para realizar o 

preenchimento dos campos de seu interesse além dos obrigatórios, após 

clicar no botão “Salvar” na barra superior; 

2) Selecionar: O usuário precisa realizar o preenchimento do campo 

“código” de um cadastro já existente, após clicar no botão “Abrir” na barra 

superior, consequentemente os campos serão preenchidos conforme o 

cadastro já existente; 

3) Remover: O usuário precisa seguir a funcionalidade 2, após clicar no 

botão “Excluir” na barra superior; 

4) Imprimir: O usuário precisa seguir a funcionalidade 2, após clicar no 

botão “Imprimir” na barra superior. 
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Figura 15: Tela de Cadastro de Empresas. 

 

6.5 Cadastro de Perfil 

Abaixo está representada (Figura 16) a tela de formulário para cadastro de 

perfil ou alteração dos dados já cadastrados. Para o usuário explorar as 

funcionalidades da tela, ele deve seguir as etapas abaixo: 

1) Cadastrar/Editar: O usuário deve clicar no botão “Novo” na barra 

superior, em consequência abrirá uma nova tela para realizar o 

preenchimento dos campos de seu interesse além dos obrigatórios, após 

clicar no botão “Salvar” na barra superior; 

2) Selecionar: O usuário precisa realizar o preenchimento do campo 

“código” de um cadastro já existente, após clicar no botão “Abrir” na barra 

superior, consequentemente os campos serão preenchidos conforme o 

cadastro já existente; 

3) Remover: O usuário precisa seguir a funcionalidade 2, após clicar no 

botão “Excluir” na barra superior; 
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4) Imprimir: O usuário precisa seguir a funcionalidade 2, após clicar no 

botão “Imprimir” na barra superior. 

 

 

Figura 16: Tela de Cadastro de Perfil. 

 

6.6 Cadastro de Usuário 

Abaixo está representada (Figura 17) a tela de formulário para cadastro de 

usuário ou alteração dos dados já cadastrados. Para o usuário explorar as 

funcionalidades da tela, ele deve seguir as etapas abaixo: 

1) Cadastrar/Editar: O usuário deve clicar no botão “Novo” na barra 

superior, em consequência abrirá uma nova tela para realizar o 

preenchimento dos campos de seu interesse além dos obrigatórios, após 

clicar no botão “Salvar” na barra superior; 

2) Selecionar: O usuário precisa realizar o preenchimento do campo 

“código” de um cadastro já existente, após clicar no botão “Abrir” na barra 

superior, consequentemente os campos serão preenchidos conforme o 

cadastro já existente; 
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3) Remover: O usuário precisa seguir a funcionalidade 2, após clicar no 

botão “Excluir” na barra superior; 

4) Imprimir: O usuário precisa seguir a funcionalidade 2, após clicar no 

botão “Imprimir” na barra superior. 

 

 

Figura 17: Tela de Cadastro de Usuário. 

 

6.7 Cadastro de Atleta 

Abaixo está representada (Figura 18) a tela de formulário para cadastro de 

atleta ou alteração dos dados já cadastrados. Para o usuário explorar as 

funcionalidades da tela, ele deve seguir as etapas abaixo: 

1) Cadastrar/Editar: O usuário deve clicar no botão “Novo” na barra 

superior, em consequência abrirá uma nova tela para realizar o 

preenchimento dos campos de seu interesse além dos obrigatórios, após 

clicar no botão “Salvar” na barra superior; 

2) Selecionar: O usuário precisa realizar o preenchimento do campo 

“código” de um cadastro já existente, após clicar no botão “Abrir” na barra 
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superior, consequentemente os campos serão preenchidos conforme o 

cadastro já existente; 

3) Remover: O usuário precisa seguir a funcionalidade 2, após clicar no 

botão “Excluir” na barra superior; 

4) Imprimir: O usuário precisa seguir a funcionalidade 2, após clicar no 

botão “Imprimir” na barra superior. 

 

 

*O sistema não tem obrigação de executar o comando “upload de imagem”. 

 

Figura 18: Tela de Cadastro de Atleta. 

  

6.8 Cadastro Endereço do Atleta 

Abaixo está representada (Figura 19) a tela de formulário para cadastro do 

endereço do atleta ou alteração dos dados já cadastrados. Para o usuário explorar 

as funcionalidades da tela, ele deve seguir as etapas abaixo: 

1) Cadastrar/Editar: O usuário deve clicar no botão “Novo” na barra 

superior, em consequência abrirá uma nova tela para realizar o 

Foto meramente 

ilustrativa
* 
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preenchimento dos campos de seu interesse além dos obrigatórios, após 

clicar no botão “Salvar” na barra superior; 

2) Selecionar: O usuário precisa realizar o preenchimento do campo 

“código” de um cadastro já existente, após clicar no botão “Abrir” na barra 

superior, consequentemente os campos serão preenchidos conforme o 

cadastro já existente; 

3) Remover: O usuário precisa seguir a funcionalidade 2, após clicar no 

botão “Excluir” na barra superior; 

4) Imprimir: O usuário precisa seguir a funcionalidade 2, após clicar no 

botão “Imprimir” na barra superior. 

 

 

Figura 19: Tela de Cadastro Endereço do Atleta. 

 

6.9 Cadastro Telefone do Atleta 

Abaixo está representada (Figura 20) a tela de formulário para cadastro do 

telefone do atleta ou alteração dos dados já cadastrados. Para o usuário explorar 

as funcionalidades da tela, ele deve seguir as etapas abaixo: 
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1) Cadastrar/Editar: O usuário deve clicar no botão “Novo” na barra 

superior, em consequência abrirá uma nova tela para realizar o 

preenchimento dos campos de seu interesse além dos obrigatórios, após 

clicar no botão “Salvar” na barra superior; 

2) Selecionar: O usuário precisa realizar o preenchimento do campo 

“código” de um cadastro já existente, após clicar no botão “Abrir” na barra 

superior, consequentemente os campos serão preenchidos conforme o 

cadastro já existente; 

3) Remover: O usuário precisa seguir a funcionalidade 2, após clicar no 

botão “Excluir” na barra superior; 

4) Imprimir: O usuário precisa seguir a funcionalidade 2, após clicar no 

botão “Imprimir” na barra superior. 

 

 

Figura 20: Tela de Cadastro de Telefone do Atleta. 

 

6.10 Cadastro de Dados Extras 
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Abaixo está representada (Figura 21) a tela de formulário para cadastro de 

dados extras do atleta ou alteração dos dados já cadastrados. Para o usuário 

explorar as funcionalidades da tela, ele deve seguir as etapas abaixo: 

1) Cadastrar/Editar: O usuário deve clicar no botão “Novo” na barra 

superior, em consequência abrirá uma nova tela para realizar o 

preenchimento dos campos de seu interesse além dos obrigatórios, após 

clicar no botão “Salvar” na barra superior; 

2) Selecionar: O usuário precisa realizar o preenchimento do campo 

“código” de um cadastro já existente, após clicar no botão “Abrir” na barra 

superior, consequentemente os campos serão preenchidos conforme o 

cadastro já existente; 

3) Remover: O usuário precisa seguir a funcionalidade 2, após clicar no 

botão “Excluir” na barra superior; 

4) Imprimir: O usuário precisa seguir a funcionalidade 2, após clicar no 

botão “Imprimir” na barra superior. 

 

 

Figura 21: Tela de Cadastro de Dados Extras. 
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6.11 Cadastro de Histórico Fisioterápico 

Abaixo está representada (Figura 22) a tela de formulário para cadastro de 

histórico fisioterápico ou alteração dos dados já cadastrados. Para o usuário 

explorar as funcionalidades da tela, ele deve seguir as etapas abaixo: 

1) Cadastrar/Editar: O usuário deve clicar no botão “Novo” na barra 

superior, em consequência abrirá uma nova tela para realizar o 

preenchimento dos campos de seu interesse além dos obrigatórios, após 

clicar no botão “Salvar” na barra superior; 

2) Selecionar: O usuário precisa realizar o preenchimento do campo 

“código” de um cadastro já existente, após clicar no botão “Abrir” na barra 

superior, consequentemente os campos serão preenchidos conforme o 

cadastro já existente; 

3) Remover: O usuário precisa seguir a funcionalidade 2, após clicar no 

botão “Excluir” na barra superior; 

4) Imprimir: O usuário precisa seguir a funcionalidade 2, após clicar no 

botão “Imprimir” na barra superior. 

 

 

Figura 22: Tela de Cadastro de Histórico Fisioterápico. 
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6.12 Cadastro de Histórico Clínico 

Abaixo está representada (Figura 23) a tela de formulário para cadastro de 

histórico clínico ou alteração dos dados já cadastrados. Para o usuário explorar as 

funcionalidades da tela, ele deve seguir as etapas abaixo: 

1) Cadastrar/Editar: O usuário deve clicar no botão “Novo” na barra 

superior, em consequência abrirá uma nova tela para realizar o 

preenchimento dos campos de seu interesse além dos obrigatórios, após 

clicar no botão “Salvar” na barra superior; 

2) Selecionar: O usuário precisa realizar o preenchimento do campo 

“código” de um cadastro já existente, após clicar no botão “Abrir” na barra 

superior, consequentemente os campos serão preenchidos conforme o 

cadastro já existente; 

3) Remover: O usuário precisa seguir a funcionalidade 2, após clicar no 

botão “Excluir” na barra superior; 

4) Imprimir: O usuário precisa seguir a funcionalidade 2, após clicar no 

botão “Imprimir” na barra superior. 

 

 

Figura 23: Tela de Cadastro de Histórico Clínico 
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6.13 Cadastro de Histórico Nutricional 

Abaixo está representada (Figura 24) a tela de formulário para cadastro de 

histórico nutricional ou alteração dos dados já cadastrados. Para o usuário 

explorar as funcionalidades da tela, ele deve seguir as etapas abaixo: 

1) Cadastrar/Editar: O usuário deve clicar no botão “Novo” na barra 

superior, em consequência abrirá uma nova tela para realizar o 

preenchimento dos campos de seu interesse além dos obrigatórios, após 

clicar no botão “Salvar” na barra superior; 

2) Selecionar: O usuário precisa realizar o preenchimento do campo 

“código” de um cadastro já existente, após clicar no botão “Abrir” na barra 

superior, consequentemente os campos serão preenchidos conforme o 

cadastro já existente; 

3) Remover: O usuário precisa seguir a funcionalidade 2, após clicar no 

botão “Excluir” na barra superior; 

4) Imprimir: O usuário precisa seguir a funcionalidade 2, após clicar no 

botão “Imprimir” na barra superior. 

 

 

Figura 24: Tela de Cadastro de Histórico Nutricional. 
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6.14 Cadastro de Histórico Psicológico 

Abaixo está representada (Figura 25) a tela de formulário para cadastro de 

histórico psicológico ou alteração dos dados já cadastrados. Para o usuário 

explorar as funcionalidades da tela, ele deve seguir as etapas abaixo: 

1) Cadastrar/Editar: O usuário deve clicar no botão “Novo” na barra 

superior, em consequência abrirá uma nova tela para realizar o 

preenchimento dos campos de seu interesse além dos obrigatórios, após 

clicar no botão “Salvar” na barra superior; 

2) Selecionar: O usuário precisa realizar o preenchimento do campo 

“código” de um cadastro já existente, após clicar no botão “Abrir” na barra 

superior, consequentemente os campos serão preenchidos conforme o 

cadastro já existente; 

3) Remover: O usuário precisa seguir a funcionalidade 2, após clicar no 

botão “Excluir” na barra superior; 

4) Imprimir: O usuário precisa seguir a funcionalidade 2, após clicar no 

botão “Imprimir” na barra superior. 

 

 

Figura 25: Tela de Cadastro de Histórico Psicológico. 
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6.15 Relatório 

Abaixo está representado (Figura 26) um modelo simples de relatório, trata-

se do cadastro de atletas, sua implementação é baseada nos atributos e 

parâmetros existentes em sua classe. A impressão pode ser realizada em 

qualquer tela de filtro ou cadastro, sua estrutura suporta linhas, escrita, imagens, 

gráficos e sub-relatórios. 

 

 

Figura 26: Relatório. 
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7.   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

7.1 Conclusão Sobre o Projeto 

Concluímos que o projeto é importante para o Fragata FC e sua aplicação 

contribuirá para uma melhor gestão organizacional do Centro de Treinamento, 

mesmo ainda estando em fase inicial. 

 

7.2 Contribuição do Projeto na Nossa Formação 

A possibilidade de participar e desenvolver este projeto contribuiu para 

nossa formação acadêmica e profissional, pois nos possibilitou praticar o uso de 

ferramentas e aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo de nossa graduação. 

Após o término deste projeto nos sentimos mais aptos a enfrentar a grande 

competição do mercado de trabalho e nos proporcionou um maior aprendizado em 

tecnologias valorizadas no mercado. 

 

7.3 Dificuldades Encontradas 

As maiores dificuldades foram relativas à busca de informações junto aos 

profissionais responsáveis pelas diferentes áreas que compõem este projeto.  

 

7.4 Trabalhos futuros 

Pretendemos continuar o desenvolvimento do sistema proposto, no sentido 

de inserir melhorias e implementá-lo junto ao Centro de Treinamento (Fragata 

Futebol Clube). O sistema no seu atual status está pronto para o uso, e atenderá 

as necessidades solicitadas. No entanto, visando o aperfeiçoamento do sistema 

propomos a execução das seguintes melhorias: 

- Ajustar o módulo “Esportista”, dando possibilidade ao usuário inserir mais 

que uma categoria, nacionalidade e idioma para o atleta; 

- Ajustar os módulos “Fisioterapia”, “Médico”, “Nutricionista” e “Psicologia”, 

dando possibilidade ao usuário inserir mais que uma nacionalidade e idioma ao 

fisioterapeuta, médico, nutricionista e psicólogo; 
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- Implementar módulo “Comissão Técnica”, que irá englobar técnico, 

auxiliar técnico, preparador físico e preparador de goleiros, onde os requisitos 

serão recolhidos no centro de treinamento; 

- Implementar módulo “Scout” [14], que tem a função de explorar todas as 

possibilidades das equipes analisadas, encontrando pontos fortes e fracos nas 

mesmas. Para montarmos um módulo de Scout, temos idéia de implementar os 

seguintes tópicos: i) temporal; que refere-se aos períodos de ocorrências dos 

eventos no jogo, tempo de realização das ações, tempo de posse bola, enfim, 

tudo que possa ser caracterizado em função do tempo, ii) espacial; que 

pretende relacionar os eventos às regiões do campo, posicionamento das 

equipes com e sem bola, ou seja, todas as ações que possam ser relacionadas 

com o espaço de jogo e iii) tarefa; que é um tipo de ação ou fundamento 

realizado em determinada jogada, quantificando e qualificando os eventos 

ocorridos, caracterizando-os. 

- Ajustar os módulos “Fisioterapia”, “Médico”, “Nutricionista” e “Psicologia”, 

criando um relacionamento do histórico de cada módulo com cada profissional 

da área. 

Além disso, pretende-se auxiliar os usuários quanto ao funcionamento e 

eventuais dificuldades encontradas. 
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