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RESUMO 

 

Este trabalho descreve o sistema SisAcad (sistema de academias), que 

tem como objetivo a informatização de academias de diversos portes. O 

sistema apresenta uma serie de funcionalidades, tendo com principais, 

cadastro de frequência, controle de equipamentos, área especifica para alunos 

acompanharem seu desenvolvimento, financeiro, contas a receber e a pagar. 

Estas funcionalidades podem ser utilizadas a partir da necessidade do usuário. 

Estas funcionalidades, tem como objetivo possibilitar o controle de uma 

academia ou até mesmo de uma rede de academias desportivas. Estas 

funcionalidades foram acrescentadas de acordo com a necessidades 

verificadas nas academias e demonstradas por seus frequentadores. 

Destacasse ainda neste sistema a integração entre a parte gerencial e a dos 

usuários, onde ambas buscam a simplicidade e agilidade sendo o sistema 

totalmente voltado para a web, assim facilitando o acesso aos dados diversos e 

as suas funcionalidades. 
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TITLE: “SISACAD - System for managing sports academies” 
 

ABSTRACT 

 
 

This paper describes the system SisAcad System (academies), which 

will aim to computerize academies of various sizes. The system presents a 

series of features, these can be used from the user's need. These features, 

aims to enable control of a gym or even a network of academies of sport in 

general. These features have been added according to the needs verificadadas 

in academies and demonstrated by their patrons. Still stand out in this system 

integration between the management and the users, where both seek simplicity 

and speed and the system is totally geared for the web, thus facilitating access 

to data and its various features. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
Este trabalho motiva-se a informatizar academias desportivas a fim de 

melhorar as condições gerenciais e funcionais destes locais. Informatizar este 

tipo de ambiente se faz necessário, pois eles crescem no país conforme 

pesquisa divulgada pelo jornal Estadão, devido a uma combinação entre 

aumento da renda da população e disseminação de um estilo de vida saudável, 

aliada à definição do Brasil como sede dos dois mais importantes eventos 

esportivos do mundo está aquecendo negócios ligados a atividades físicas no 

País. De 2007 para cá, o número de academias no Brasil dobrou para 15.551, 

deixando o País atrás apenas dos Estados Unidos. O setor gerou receitas de 

US$ 1,11 bilhão no último ano1. 

O sistema foi idealizado visando atender academias de diversos portes, 

entre as quais podem ser uma simples academia de bairro até uma grande 

rede de academias, assim suas funcionalidades podem ser habilitadas ou não 

a partir do desejo do utilizador. Desta forma, o sistema não cria uma serie de 

controles novos, mas sim diversas funcionalidades que podem ser ativadas ou 

não. 

Academias desportivas geralmente são empresas destinadas ao ensino 

e à prática de esportes (natação, musculação e/ou ginástica com exercícios 

aeróbicos ou anaeróbios), e dotados de equipamento específico para o 

trabalho do corpo humano. Destacam-se também a existência de uma serie de 

academias especificas para uma modalidade, tais como academias de dança, 

de karatê, Jiu-jítsu, outras artes marciais, entre outras. 

Para descrever os processos de criação do sistema, e o levantamento 

de dados prévio o qual resultou este trabalho, optou-se em dividir este 

documento em 8 capítulos, que segue. 

 

                                            
1 Link: http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,brasil-so-perde-para-eua-em-

numero-de-academias,585706,0.htm, Acesso em 17/05/2012 
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 No capitulo de introdução, mostra-se de forma geral como funcionam as 

academias, e as motivações que levaram ao desenvolvimento de um sistema 

informatizado para academias, bem como o funcionamento de uma academia 

sem que esta esteja informatizada. 

 No segundo capítulo, são mostrados os métodos de especificação de 

requisitos, e ainda os requisitos funcionais e não funcionais levantados para o 

sistema SisAcad. 

 No terceiro capítulo, são descritas as funcionalidades do sistema, 

permitindo uma visão mais ampla, onde a maior parte dos requisitos são 

expostos. No quarto capítulo, é explicada a modelagem do sistema, e tudo que 

está envolvido por trás dele. 

Já no quinto capítulo, são detalhadas as tecnologias utilizadas, sendo 

compostas por tecnologias, suas características principais e um breve histórico 

da mesma. No próximo capítulo, o sexto, é demonstrado as funcionalidades 

das telas que compõe o sistema. 

No sétimo capítulo, são expostas as considerações finais, onde há uma 

reflexão de todo trabalho até o presente momento, dificuldades encontradas 

durante o desenvolvimento do projeto e trabalhos futuros. E por fim são 

apresentadas as referencias bibliográficas utilizadas durante a realização do 

sistema. 

 

1.1. Objetivo 

O objetivo geral deste trabalho foi o de informatizar academias 

desportivas a fim de permitir a seus usuários sejam eles os administradores ou 

seus frequentadores obterem acesso de forma confiável e on-line a dados. 

 

No caso dos administradores, o sistema visa disponibilizar uma 

variedade de funções através de relatórios gerenciais que lhes facilitem a 

administração do negócio. 
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Em relação aos alunos, o sistema foca em disponibilizar informações 

históricas sobre seu desempenho, bem como facilidades com questões 

administrativas como por exemplo o pagamento on-line. 

De forma mais especifica, o objetivo deste sistema denominado de  

SisAcad (Sistema de ACADemias), é de informatizar academias e suas filiais 

tanto na questão gerencial como na disponibilização de resultados aos 

frequentadores. 

Alem disto pensando numa forma de facilitar o acesso e diminuir os 

custos, foi pensando na disponibilização de um serviço de hospedagem, assim 

a academia poderá escolher se deseja ter um servidor próprio, ou utilizar o 

serviço de hospedagem assim facilitando diminuindo os custos. 

 
 

1.2. Como é atualmente sem o sistema 

 

Atualmente verificasse no mercado, um numero significativo de 

academias desportivas que não possuem sistemas informatizados. Estas na 

maioria das vezes ainda trabalhando com recibos de papel, estes apresentam 

grande facilidade a adulterações, ou até mesmo perda por parte do aluno ou da 

administração da mesma.  

Nas academias levantadas, notasse que é facultado o uso da 

informática e de sistemas de informação para gerenciamento destas. 

Não existe um local de acesso dinâmico e atualizado que permita ao 

aluno acompanhar o seu desempenho. Normalmente este acompanhamento 

dá-se através de fichas as quais não permitem de forma acessível recuperar 

dados antigos. 

Outro ponto a se destacar é a forma de pagamento, onde em algumas 

existe um controle informatizado, porém este é feito através de planilhas 

eletrônicas, ou através de sistemas proprietários os quais não integram com 
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outros serviços da academia. 

O controle com os gastos referentes ao negócio, como manutenção de 

equipamentos ou aquisição de novos, e as despesas com fornecedores, em 

sua grande maioria não apresentaram um sistema informatizado para controle. 

Desta forma o gestor terá dificuldades em apurar a parte financeira, pois 

tentem a perder-se o histórico destes gastos. 

A identificação dos usuários frequentadores da academia é um dos 

fatores de maior relevância hoje apontando pelos gestores. Eles sentem a falta 

de uma forma eficaz de se saber o número de frequentadores para realizarem 

a aquisição ou ampliação de equipamentos. 

Ressalta-se o baixo controle sobre os dados dos alunos, sendo estes 

tais como, frequência, series, cargas e avaliações físicas. Assim muitas vezes 

o próprio instrutor tem seu trabalho prejudicado pela falta de dados sobre os 

treinamentos dos alunos, e os alunos tem falta uma grande falta de dados 

sobre seu histórico de treinos. 

1.3. Como funciona com o sistema 

 

Antes de o sistema ser implantado, o contratante terá de optar entre 

duas opções de instalação do sistema. Onde a primeira é a instalação em um 

serviço de  hospedagem, onde será oferecido a ele acesso aos dados 

hospedados em um servidor remoto, assim ele simplesmente acessara o 

sistema através do link repassado a ele. E na segunda opção ele poderá 

implementar o sistema em um servidor próprio interno.  

Após isto com o sistema já implementado, a academia poderá escolher 

os módulos que serão utilizados, assim o sistema ficara personalizado para 

atender melhor a demanda do estabelecimento e seus processos. 

Sendo assim, todos os processos que serão mostrados abaixo podem 

ser ou não utilizados de acordo com a necessidade ou tamanho da academia, 

onde por exemplo, uma academia pequena que não deseja controlar os dados 
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de seus alunos de personal de forma informatizada pode optar por 

simplesmente não ativar esta funcionalidade. 

Na parte da gestão da academia seus processos são simplificados e 

agilizados através do controle dos alunos e dos equipamentos que podem ser 

cadastrados. Um problema verificado foi o acesso aos dados, desta forma o 

sistema foi voltado para o acesso através da web, assim podendo ser 

acompanhados de forma remota, ou seja, sem a presença física nas 

dependências do estabelecimento do responsável. 

Através do sistema, é propiciado ao usuário uma serie de benefícios, 

pois com os relatórios, pode-se emitir um relatório de manutenção dos 

equipamentos, sendo assim, este para verificar quais estão mais suscetíveis a 

problemas e providenciar os possíveis ajustes, outro ponto do relatório é 

verificar qual a frequência, assim o fluxo de alunos na academia em 

determinados períodos permitira ao gestor uma ampliação ou uma outra 

atividade gerencial.  

Na área especificamente voltada para os alunos, o sistema permite que 

eles acessem seu histórico de atividades de forma remota a partir de um 

computador com acesso a internet. Assim criando uma motivação extra, para 

este melhorar sua atividade e conseguir seus interesses procurados na 

academia mais rapidamente, ou no mínimo com um histórico de sua trajetória 

na academia. 
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2. REQUISITOS DO SISTEMA 

2.1. Métodos de especificação de requisitos 

 

Execução de uma criteriosa analise de funcionamento de academias 

esportivas, onde no devido momento da proposta através de contato direto, 

sendo o método de especificação de requisitos utilizado foi o de entrevistas 

com usuários e com a administração das academias. Assim foram identificadas 

as deficiências dos sistemas empregados ou na falta deste. Desta forma, 

identificadas às necessidades de um novo sistema que possa abranger, e 

assim facilitar tanto para alunos, quanto para administradores e personais 

trainners. Sendo então gerados os requisitos do sistema. 

 

2.2. Requisitos Funcionais: 

2.2.1. Autenticação de usuários: 

 Após ter sido efetuado o cadastro do usuário no sistema, este poderá 

acessar o sistema através do usuário e senha cadastrados. 

2.2.2. Cadastro de usuários: 

 Após o usuário ter efetuado login no sistema, e se seu login permitir 

acesso, ele poderá cadastrar usuários. 

2.2.3. Tela de permissões: 

 Após usuário efetuar login no sistema e se este tiver permissão para tal, 

poderá liberar acesso a determinadas telas para outros usuários. 
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2.2.4. Cadastro de alunos 

Na tela de cadastro de alunos, o usuário com a devida permissão 

poderá cadastrar alunos novos, bem como editar os que já estejam 

cadastrados, desde que preenchendo os campos obrigatórios em sua 

totalidade e os outros campos de acordo com as informações obtidas do aluno. 

2.2.5. Exercícios 

O usuário devidamente logado no sistema e com a permissão para tal 

tarefa, poderá acessar a opção de menu “Exercícios”, assim terá acesso ao 

cadastro e edição exercícios. 

2.2.6. Series 

Na opção de menu cadastro de series, o usuário logado e com a devida 

permissão terá acesso ao cadastro e edição de series dos alunos, assim 

cadastrando as series dos alunos com as informações necessárias para a 

execução da mesma. Tais como, exercício, carga, repetições e etc. Desta 

forma o usuário na atualização de frequência do aluno efetuara a marcação da 

serie efetuada pelo aluno. 

2.2.7. Frequência 

Com o usuário com o login efetuado e com a devida permissão para tal, 

este poderá acessar o menu de frequência e marcar a frequência do aluno 

desejado, bem como marcas as series cadastradas para este e que o mesmo 

tenha efetuado. 

 

2.2.8. Boletos 

Com o usuário logado na área de alunos ele pode gerar a sua fatura 

mensal na forma de um boleto bancário para facilitar o pagamento. 
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2.2.9. Fornecedores 

Na tela de cadastro de fornecedores, o usuário com a devida permissão 

poderá cadastrar fornecedores novos, bem como editar os que já estejam 

cadastrados, desde que preenchendo os campos obrigatórios em sua 

totalidade e os outros campos de acordo com as informações obtidas do 

fornecedor. 

2.2.10. Equipamentos 

Na opção de menu equipamentos que abre a tela respectiva, o usuário 

com a devida permissão poderá cadastrar novos equipamentos, bem como 

editar os que já estejam cadastrados, desde que preenchendo os campos 

obrigatórios em sua totalidade e os outros campos de acordo com as 

informações obtidas do equipamento. 

 

 

2.3. Requisitos não funcionais 

2.3.1. Usabilidade: 

 Todas as telas seguiram um padrão definido conforme o projeto. 

 

2.3.2. Menus: 

 Todos os menus seguiram o mesmo padrão. 

 

2.3.3. Dados: 

 Os dados serão preenchidos automaticamente pelo sistema conforme os 

dados que o mesmo for abastecido. 
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2.3.4. Status do usuário: 

 O usuário tem o status de ativo e inativo que representa sua atividade na 

academia. 

 

2.3.5. Ambientes suportados: 

 O sistema rodara em qualquer microcomputador com a plataforma Java 

instalada, assim não apresentando limitações quanto a ambientes. 

 

2.3.6. Utilização: 

 Para a utilização o usuário terá de ter apenas um browser de preferência 

Mozilla Firefox instalado em seu computador e acessar o endereço definido do 

sistema. 

 

2.3.7. Telas: 

 As telas apresentaram fácil usabilidade, e pouca alteração de uma para 

outra facilitando assim a usabilidade para os usuários. 

 

 

2.3.8. Relatórios: 

 Os relatórios poderão ser vistos em tela, exportados para .pdf para 

serem salvos ou ainda impressos. 

 

 



19 
 

2.3.9. Segurança: 

 Somente usuários cadastros e com as devidas permissões poderão ter 

acesso ao sistema e suas funcionalidades. 

 

2.3.10.  Ajuda: 

 O sistema terá uma área de suporte visando o atendimento rápido e 

fácil. 

 

2.3.11. Suporte: 

 O sistema tem uma área de abertura de chamados, onde o usuário pode 

abrir um chamado a um suporte em especifico sendo que este recebe um email 

avisando sobre a abertura do chamado. 
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3. MODELAGEM 

 Neste capitulo serão apresentados os principais aspectos relacionados a 

modelagem do sistemas, especificamente o Modelo ER e os casos de uso. 

3.1. Diagrama de Entidades de Relacionamento – ER 

Nas figuras a seguir 1 e 2 respectivamente, apresento o diagrama de 

entidades de relacionamento. 

 

Figura 1 - Diagrama ER Parte 1 
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Figura 2 - Diagrama ER  Parte 2 
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3.2. Modelos de casos de uso 

3.2.1. Autenticação  

Atores: Usuário 

Propósito: Verificar se o usuário está autorizado a utilizar o sistema. 

Descrição: O usuário irá acessar o link para o sistema, onde preenchera seus 

dados de autenticação.  

Ator Sistema 

Inicia caso de uso quando ator acessar o 

link do programa. 

Disponibiliza tela para preenchimento de 

usuário e senha. 

Usuário digita seus dados de login Sistema verifica validade dos dados.Se 

dados forem validos sistema redireciona 

para tela principal. 

 Se usuário/senha forem inválidos, 

retorna mensagem “Usuário e/ou senhas 

incorretos.” 

Tabela 1 – Autenticação 
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3.2.2. Cadastro de alunos 

Atores: Usuário 

Propósito: Cadastrar clientes/usuários 

Descrição: Este caso de uso serve será utilizado para cadastro de novos 

clientes e usuários. 

Ator Sistema 

Tem inicio quando usuário com a devida 

permissão acessa a tela de cadastro de 

clientes. 

Sistema solicita dados para 

preenchimento do cadastro. 

Usuário inseri os dados e clica no botão 

salvar 

Sistema verifica se todos os campos 

foram preenchidos, se todos campos 

preenchidos retorna mensagem de 

“Cadastro OK”. Se algum campo 

apresentar problema retorna mensagem 

“Problema no Cadastro verifique os 

dados.”  

Tabela 2 - Cadastro de alunos 
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3.2.3. Cadastro de Usuários: 

Atores: Usuário 

Propósito: Cadastrar os novos usuários. 

Descrição: Este caso de uso serve para cadastrar usuários informando se sua 

área de atuação 

Ator Sistema 

Tem inicio quando usuário com a devida 

permissão acessa a tela de cadastro. De 

funcionários 

Sistema solicita dados para 

preenchimento do cadastro. 

Usuário insere os dados e clica no botão 

salvar. 

Sistema verifica se todos os campos 

foram preenchidos, se todos campos 

preenchidos retorna mensagem de 

“Cadastro OK”. Se algum campo 

apresentar problema retorna mensagem 

“Problema no Cadastro verifique os 

dados.”  

Tabela 3 - Cadastro de usuários 
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3.2.4. Cadastro de exercícios 

Atores: Usuário 

Propósito: Efetuar cadastro de exercícios que posteriormente serão utilizados 

nas series dos alunos 

Descrição: Este caso de uso descreve o cadastro de exercícios. 

 

Ator Sistema 

Tem inicio quando usuário com a devida 

permissão acessa a tela de cadastro de 

exercícios 

Sistema solicita dados os dados para o 

cadastro. 

Usuário insere os dados e clica no botão 

salvar. 

Sistema verifica se todos os campos 

foram preenchidos, se todos campos 

preenchidos retorna mensagem de 

“Cadastro OK”. Se algum campo 

apresentar problema retorna mensagem 

“Problema no Cadastro verifique os 

dados.” 

Tabela 4 - Cadastro de exercícios 
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3.2.5. Frequência 

Atores: Usuário 

Propósito: Atualizar a frequência do aluno. 

Descrição: Este caso de uso descreve a atualização de frequência dos alunos. 

Ator Sistema 

Tem inicio quando usuário com a devida 

permissão acessa a opção de frequência 

no menu. 

Sistema solicita dados os dados para a 

atualização. 

Usuário insere os dados e clica no botão 

salvar. 

Sistema verifica se todos os campos 

foram preenchidos, se todos campos 

preenchidos retorna mensagem de 

“Cadastro OK”. Se algum campo 

apresentar problema retorna mensagem 

“Problema no Cadastro verifique os 

dados.” 

Tabela 5 - Frequência 

3.2.6. Consulta a chamados 

Atores: Usuário 

Propósito: Consultar chamado 

Descrição: Este caso de uso descreve consulta dos chamados 

Ator Sistema 

Tem inicio quando usuário com a devida 

permissão acessa a tela de consulta de 

chamados 

Sistema informa opção de qual tipo de 

chamados ‘abertos’ ou ‘fechados’ 

Usuário seleciona opção desejada Sistema mostra calendário para usuário 

selecionar data inicial e final da busca. 

Usuário seleciona dados de busca Sistema efetua a busca e mostra dados 

do retorno para o usuário 

Tabela 6 - Consulta a Chamados 
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3.2.7. Fechamento de chamados 

Atores: Usuário 

Propósito: fechar chamado em aberto 

Descrição: Este caso de uso descreve o fechamento de chamados em abertos. 

Ator Sistema 

Tem inicio quando usuário suporte 

acessa a tela de fechamento de 

chamados 

Sistema mostra dados do chamado que o 

usuário estava fazendo. E caixa para 

atualização dos dados. 

Usuário atualiza dados do chamado e 

utiliza botão salvar. 

Sistema salva dados e traz mensagem 

“fechar Chamado” Com opção sim ou 

não. 

Usuário seleciona se deseja fechar o 

chamado ou não 

Se opção for sim sistema fecha o 

chamado. Se for não sistema encaminha 

os para itens em aberto. 

Tabela 7 - Fechamento de chamados 

 

3.2.8. Geração de boletos 

Atores: Usuário aluno 

Propósito: Geração de boletos 

Descrição: Este caso de uso descreve a geração de boletos pelos alunos 

Ator Sistema 

Tem inicio quando o usuário logado e 

com valor pendente na academia ou 10 

dias antes do vencimento de sua 

mensalidade logar na área especifica 

para o aluno 

 

Sistema mostra dados do aluno logado e 

verifica se o mesmo tem débitos 

financeiros ou esta com a mensalidade 

com vencimento até 10 dias posteriores a 

data atual.  

Clica na opção gerar boleto. Gera o boleto com os valores dos débitos 

do aluno. 

Tabela 8 - Geração de boletos 
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3.2.9. Contas a pagar 

Atores: Usuário 

Propósito: verificar contas a pagar 

Descrição: Este caso de uso descreve o modulo contas a pagar. 

Ator Sistema 

Tem inicio quando usuário acessa a 

opção de menu contas a pagar 

Sistema mostra as opções de filtro de 

contas a pagar 

Usuário seleciona as opções desejadas.  Sistema exibi os dados referentes a 

seleção do usuário 

Usuário seleciona se deseja fechar o 

chamado ou não 

Se opção for sim sistema fecha o 

chamado. Se for não sistema encaminha 

os para itens em aberto. 

Tabela 9 – Contas a pagar 

 

3.2.10. Contas a receber 

Atores: Usuário 

Propósito: verificar contas a pagar 

Descrição: Este caso de uso descreve o modulo contas a pagar. 

Ator Sistema 

Tem inicio quando usuário acessa a 

opção de menu contas a receber 

Sistema mostra as opções de filtro de 

contas a receber 

Usuário seleciona as opções desejadas.  Sistema exibi os dados referentes a 

seleção do usuário 

Usuário seleciona se deseja fechar o 

chamado ou não 

Se opção for sim sistema fecha o 

chamado. Se for não sistema encaminha 

os para itens em aberto. 

Tabela 10 – Contas a receber 
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4. TECNOLOGIAS UTILIZADAS 

Neste capítulo, serão apresentadas as tecnologias utilizadas no 

desenvolvimento do sistema, enfatizando suas principais características, as 

quais impactaram no desenvolvimento deste trabalho e darão suporte para 

implementar novas features. 

4.1. MYSQL 

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

que utiliza a linguagem SQL (Linguagem de Consulta Estruturada, do 

inglês Structured Query Language) como interface.  

Atualmente o MYSQL é um dos bancos de dados mais populares, com 

milhões de instalações pelo mundo.  

Entre alguns dos usuários do banco de dados MySQL estão: 

 NASA, Friendster, Banco Bradesco, Dataprev,  HP,  Nokia,  Sony,  Lufthansa, 

U.S. Army, U.S. Federal Reserve Bank, Associated Press,  Alcatel,  Slashdot, 

 Cisco Systems,  Google e outros. 

A escolha desde SGDB, se deu pelo sua simplicidade de configuração e 

instalação. Assim muitos servidores web tem ele como uma de suas opções de 

escolha. 
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4.2. PHP 

PHP (um acrônimo recursivo para "PHP: Hypertext Preprocessor", 

originalmente Personal Home Page) é uma linguagem interpretada livre e 

utilizada para gerar conteúdo dinâmico na World Wide Web. 

O principal motivo do PHP ter sido escolhido se deve a sua praticidade e 

integração com serviços web. 

Em junho de 2004 foi lançada a versão 5 do PHP, introduzindo um novo 

modelo de orientação a objeto, incluindo a reformulação dos construtores e 

adição de destrutores (ver exemplo contextualizado em anexo), visibilidade de 

acesso, abstração de objeto e interfaces de objetos. 

O tratamento de objetos do PHP foi completamente reescrito, permitindo 

um desempenho melhor e mais vantagens. Enquanto na versão anterior era 

preciso muito esforço para atender à orientação a objetos e aos padrões de 

projectos (alguns não eram possíveis), o PHP 5 veio para sanar essa 

deficiência. Ainda sofre nesse sentido, contudo, por problemas devido a ser 

uma linguagem de tipagem fraca. 
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4.3. JavaScript 

JavaScript é uma linguagem de script baseada em ECMAScript 

padronizada pela Ecma international nas especificações ECMA-262 e ISO/IEC 

16262 e é atualmente a principal linguagem para programação client-side em 

navegadores web. Foi concebida para ser uma linguagem script com 

orientação a objetos baseada em protótipos, tipagem fraca e dinâmica e 

funções de primeira classe. Possui suporte à programação funcional e 

apresenta recursos como fechamentos e funções de alta ordem comumente 

indisponíveis em linguagens populares como Java e C++. 

O JavaScript foi escolhido por ser uma das melhores integrações com 

PHP e HTML. Assim formando um pacote padrão de desenvolvimento web. 
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5. TELAS DO SISTEMA 

 

Neste capítulo serão apresentadas as telas do sistema e a descrição 

das mais importantes delas. 

 

5.1. Login do sistema 

A Figura 3, mostra a tela que permite ao usuário acessar o sistema. Os 

dados a serem informados são: usuário, senha de acesso e unidade. Após o 

preenchimento destes dados, o usuário e validação destes o usuário terá 

acesso ao sistema. Nesta tela, também é apresentada a opção de esqueci 

minha senha, onde o usuário que não lembrar de sua senha poderá entrar com 

seu login e unidade, após isto, o sistema automaticamente enviara uma 

notificação com os dados de acesso para o email configurado no cadastro de 

usuário. 

 

 

Figura 3 - Login do Sistema 
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5.2. Tela principal 

A Figura 4, mostra a tela que após o usuário entrar no sistema, a tela 

principal é disponibilizada. Nela é mostrado qual usuário está logado e qual a 

sua unidade. É disponibilizado também um menu com as opções que o usuário 

pode gerenciar dependendo do seu perfil de usuário. Nesta mesma também 

são informados, os aniversariantes do dia e contas a pagar com vencimento 

para o dia atual. 

 

 

 

Figura 4 - Tela Principal 

 

1. Informa o nome do usuário logado, sua unidade e o link para sair do 

sistema e imagem cadastrada para o usuário. 

2. Lista de os alunos que aniversariam no dia. 

3. Mostra as opções de menu que o usuário tem acesso. 

4. Exibe as contas a pagar com vencimento para a data corrente. 
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5.3. Usuários 

A Figura 5, mostra a tela onde é disponibilizado a listagem de todos os 

usuários cadastrados para a unidade. Existem dois tipos de filtros, são eles: por 

nome e se data do cadastro. 

 Nesta mesma tela também pode ser acessada a opção para cadastro 

de novos usuários, conforme é mostrado no próximo tópico. Na opção de editar 

pode ser alterado o cadastro do usuário e suas permissões. E na opção de 

excluir será deletado o usuário do sistema. 

 

 

Figura 5 - Usuários 
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5.4. Cadastro de usuários 

A Figura 6, na próxima pagina, mostra a tela onde são feitos os 

cadastros de novos usuários. Nela, é onde são definidos os dados de cadastro 

do colaborador, tais quais, nome, unidade a que pertence, qual seu login, sua 

senha, telefone e celular para contato, email, se o mesmo poderá gerar 

relatórios financeiros e atender chamados. 

 Alem disto, nesta mesma tela o usuário deverá clicar na lupa abaixo de 

Permissões de usuário que será aberta uma modal para que o sejam marcados 

as opções de permissão as quais o este usuário que esta sendo cadastrado 

terá acesso. 
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Figura 6 - Cadastro de Usuários 
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5.5. Cadastro de Alunos 

 Ao acessar a opção de menu novo aluno, ou pela tela alunos ao acessar 

a opção novo aluno, o usuário será redirecionado para a tela apresentada na 

figura 7 a seguir, onde a um formulário de cadastro de novos alunos, sendo 

assim, sendo que o sistema só salvara os dados preenchidos após o 

obrigatórios serem inseridos. 

 

Figura 7 - Cadastro de alunos 
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5.6. Alunos 

Na figura 8 a seguir, é apresentada a tela para a qual o usuário é 

redirecionado após acessar a opção Alunos no menu. 

Nesta tela, o usuário poderá buscar o aluno pelo nome tendo a opção de 

editar os dados do mesmo ou excluí-lo. 

 

Figura 8 - Alunos 
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5.7. Financeiro 

 

Na figura 9 a seguir, é apresentada a tela do modulo financeiro, onde o 

usuário devidamente logado e com permissão para acesso tem as opções de 

controle financeiro. 

Dentre as opções apresentadas nesta tela destacam-se, formas de 

pagamento onde o usuário pode ver as formas de pagamento cadastradas e 

também cadastrar novas ou excluir, e os movimentos onde se tem acesso ao 

histórico de movimentações financeiras da academia. 

 

Figura 9- Financeiro 
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5.8. Contas a pagar 

Na figura 10 apresentada abaixo, apresentasse a tela de contas a pagar. 

Nesta opção o usuário devidamente logado e com acesso encontra as contas a 

pagar a partir dos filtros selecionados por este. 

Nas opções de editar ou excluir o usuário pode editar contas que ainda 

não tenham sido pagas ou ainda excluir alguma conta lançada indevidamente, 

assim esta passa para o status de cancelada e aparece nos históricos 

normalmente, mas como cancelada. 

 

Figura 10 - Contas a pagar 
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5.9. Contas a receber 

 

Na figura 11 apresentada abaixo, apresentasse a tela de contas a 

receber. Nesta opção o usuário devidamente logado e com acesso encontra as 

contas a receber a partir dos filtros selecionados por este. 

Nas opções de editar ou excluir o usuário pode editar contas que ainda 

não tenham sido pagas ou ainda excluir alguma conta lançada indevidamente, 

assim esta passa para o status de cancelada e aparece nos históricos 

normalmente, mas como cancelada. 

 

Figura 11 - Contas a receber 
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5.10. Equipamentos 

Na figura 12 logo abaixo, encontrasse a tela encontrada através da 

opção de menu equipamentos, Nesta tela o usuário tem acesso a todos os 

equipamentos cadastrados para a academia, bem como seu histórico de 

manutenções. 

 

Figura 12 - Equipamentos 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

6.1. Conclusão sobre o projeto 

 

Implantando o SisAcad, as Academias Desportivas terão de uma forma 

simples e objetiva um sistema o qual gerenciará todas as principais 

informações sobre os alunos, provendo a este acesso ao seu histórico, e ainda 

aos administradores dados gerais sobre a academia, assim, acabando com a 

falta de dados específicos, que ajudaram no desenvolvimento do aluno e na 

administração do estabelecimento. 

6.2. Trabalhos futuros 

Pretendo futuramente ampliar as funcionalidades do sistema como 

implantação do modulo de avaliação física. Ainda aumentarei a eficácia como a 

marcação de frequência onde pode ser implementado um modulo externo com 

ligação a um leitor biométrico que vai marcar a frequência do aluno na entrada 

deste na academia e de algumas outras funcionalidades implementadas como: 

relatório sobre a frequência e fluxo de alunos. Com essas funcionalidades 

implantadas no sistema, ele poderá se tornar um produto que poderá cativar o 

mercado e seus utilizadores pela sua forma simples e objetiva com que lida 

com os dados. 
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