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RESUMO 

 

 Este trabalho de curso consiste em uma aplicação web, integrada com a rede 

social facebook, para anúncios de imóveis para estudantes. O projeto proposto é simples 

e sua função basicamente é auxiliar na busca e na divulgação de imóveis, tais como, 

pensionatos e quartos para dividir em apartamentos, voltado principalmente para os 

jovens estudantes, que vem de fora da cidade e procuram um lugar para morar na cidade 

de Pelotas. 

 Visto que a grande maioria dos estudantes vem de outras regiões e não 

conhecem a cidade, o projeto além de ser integrado com a rede social, o que causa 

maior visibilidade, também é integrado com o Google Maps facilitando a localização do 

imóvel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras – chave: facebook, imóveis, estudantes, Google Maps. 
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TITLE: ” BUILDINGS STUDENTS – APPLICATION FACEBOOK” 

ABSTRACT 

The course conclusion project developed consists of a web application, 

integrated with the social network facebook of real estate want ad. The proposed design 

is simple and its function is basically to help in the search and publicizing of real estate, 

such as boarding and rooms to split into apartments, primarily designed for young 

students looking for a place to live in the city of Pelotas. 

Considering the majority of students come from other regions and don't know 

the city, the project beyond being integrated with social networking causing increased 

visibility, is also integrated with Google Maps facilitating the location of the property. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: facebook, real state, students, Google Maps. 



7 

 

1 INTRODUÇÃO 

O Facebook é a maior rede social do mundo hoje, de acordo com uma análise da 

Comscore divulgada pelo Wall Street Jornal ¹. Sua ascensão está muito à frente de seus 

concorrentes, com milhões de usuários em sua base. E seu grande diferencial foi 

desenvolver uma plataforma fácil e abrangente para que desenvolvedores pudessem 

utilizar as vantagens da socialização a seu favor. 

A internet está cada vez mais interativa, o assunto do momento são as redes 

sociais, twitter, facebook,, google + e todas elas tem o mesmo conceito: interatividade, 

praticidade, resultados. 

É por esse motivo que as empresas estão cada vez mais interessadas nessa 

divulgação, nessa facilidade, muitas delas fazem questão de estar por dentro dessa onda 

social, colocando em seu site seus últimos tweets, pessoas que curtem sua fan page, 

comentários sociais e divulgação de seus produtos. 

No Facebook é possível desenvolver páginas internas (aplicativos) ou integrar 

páginas externas (sites, blogs), que possibilita, por exemplo, o comentário de uma 

postagem do blog seja compartilhado na rede social, através de sua API, que utiliza as 

informações  permitidas da conta do usuário, onde todas as informações compartilhadas 

podem ser vistas por milhares de pessoas. 

Devido a grande procura de um local para morar por estudantes oriundos de 

outras cidades, que na maioria das vezes procuram um local para ficar em curto prazo, e 

acabam procurando um pensionato em vez de um apartamento que exige um tempo de 

contrato longo, percebe-se à necessidade de uma ferramenta capaz de suprir esta 

demanda onde possibilita o usuário ter acesso a essas informações de forma dinâmica e 

precisa.  

Com base nesses dados decidiu-se desenvolver um aplicativo para anúncios de 

imóveis para estudantes, voltado para o público jovem que não desenvolveu o hábito de 

ler jornais ou outras fontes de informação impressas, tornando a rede social um meio 

mais fácil e atrativo para encontrar um local para morar.  

O projeto consiste em uma ferramenta simples que será acessada através do 

facebook com as informações da conta do usuário. A ferramenta possui dois tipos de 

perfis de usuário e cada usuário do facebook poderá cadastra-se apenas em um tipo, 
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onde um é o proprietário que cadastrará seu imóvel para divulgação e o outro é o 

inquilino que realizará a busca por imóveis de forma clara e objetiva, obtendo as 

informações detalhadas do mesmo com uma imagem da localização do imóvel, 

facilitando a pesquisa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¹ Pesquisa acessada em:  

http://www.tecnologia.terra.com.br/noticias/0,,OI5636888-

EI12884,00Maior+rede+do+mundo+Facebook+e+vezes+mais+usado+que+Twitter.htm 



9 

 

2 OBJETIVOS 

O projeto desenvolvido tem como principal objetivo auxiliar os estudantes de 

forma prática e inovadora a encontrar um lugar para morar na cidade de Pelotas. A ideia 

é que ele consiga encontrar um espaço com um bom custo/benefício, levando em 

consideração que ele poderá encontrar um pensionato ou, até mesmo, um quarto no 

apartamento de alguém que está disposto a dividir. 

Desta forma o estudante fica livre de burocracias e, inclusive, pode conhecer de 

antemão as pessoas que moram no local onde ele irá alugar o quarto através da rede 

social facebook.  

É importante salientar que o objetivo deste projeto não é concorrer ou funcionar 

como uma imobiliária. Sua finalidade é apenas suprir a necessidade do público alvo de 

forma simples o objetiva. 
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3 ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS 

3.1 Métodos de especificação de requisitos 

 A análise e especificação de requisitos de software envolvem as atividades de 

determinar os objetivos de um software e as restrições associadas a ele. 

Um conjunto de requisitos pode ser definido como uma condição ou capacidade 

necessária que o software deve possuir para que o usuário possa resolver um problema 

ou atingir um objetivo ou para atender as necessidades ou restrições de um determinado 

local. 

 No desenvolvimento do projeto foi utilizado o método de observação, foram 

identificados problemas, restrições impostas pelo ambiente e observado o que já existia 

para solucionar o problema identificado. 

3.2 Requisitos Funcionais 

[RF01] Cadastrar tipo de usuário 

 Para acessar o aplicativo é necessário escolher qual o tipo de usuário será 

utilizado. Pode ser inquilino ou proprietário. Cada usuário poderá somente ter um perfil. 

 

[RF02] Cadastrar tipo de Imóvel 

 Para realizar o anúncio de algum imóvel é necessário escolher qual o tipo de 

imóvel será anunciado. Pode ser um quarto para dividir em apartamento ou um 

pensionato. 

 

[RF03] Cadastrar Pensionato 

 Quando o tipo de usuário escolhido for proprietário poderão ser cadastrados 

anúncios de pensionato com vagas disponíveis. 

 

[RF04] Cadastrar Apartamento 

 Quando o tipo de usuário escolhido for proprietário poderão ser cadastrados 
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anúncios de apartamento com quartos disponíveis para alugar. 

 

[RF05] Visualizar Imóveis 

 Quando o inquilino acessar o aplicativo será mostrado uma lista com todos os 

imóveis cadastrados e aparecerá também um filtro para selecionar o imóvel conforme 

desejado. Esse filtro para visualização de imóvel também pode ser utilizado pelo 

proprietário. 

 

[RF06] Editar Imóveis 

 Quando o proprietário acessar o aplicativo poderá ver todos os seus imóveis 

cadastrados, com a opção de editar caso queira alterar alguma informação cadastrada. 

Somente os proprietários poderão editar seus imóveis. 

 

[RF07] Excluir Imóveis 

 Quando o proprietário acessar o aplicativo poderá ver todos os seus imóveis 

cadastrados, com a opção de excluir caso queira apagar algum imóvel que foi 

cadastrado. Somente proprietários terão permissão para excluir imóveis. 

 

[RF08] Compartilhar Imóveis 

 Quando o usuário for visualizar os detalhes de algum imóvel desejado, ele terá a 

opção de compartilhar o anúncio do imóvel para todos ou alguns de seus amigos no 

facebook. Essa opção pode ser utilizada por qualquer um dos dois tipos de usuários. 

 

[RF09] Enviar email 

 Quando o inquilino visualizar os detalhes do imóvel desejado, poderá enviar um 

email de contato para o proprietário do mesmo. 

 

[RF10] Visualizar Localização 

 Quando o usuário selecionar um imóvel para visualizar seus detalhes, poderá ver 

a localização aproximada do imóvel através de uma imagem do estática do google 

maps. 

 

[RF11] Integração 
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O sistema é integrado com a rede social facebook, utilizando as informações do 

perfil de cada usuário para acessar o aplicativo e só poderá ser acessado quando o 

usuário estiver logado na rede. 

 

[RF12] Recomendar Imóvel 

  Quando o usuário selecionar um imóvel para visualizar seus detalhes, 

poderá recomendar o imóvel selecionado para seus amigos na rede social. 

3.3 Requisitos não funcionais 

[RNF01] Login 

 Depois do primeiro acesso do usuário no sistema será salvo automaticamente o 

tipo de perfil escolhido, não perguntando na próxima vez que o mesmo acessar o 

sistema direcionando diretamente para a página de acordo com o perfil selecionado. 

 

[RNF02] Interface 

 O sistema conta com uma interface intuitiva e de fácil utilização. 

 

[RNF03] Servidor 

 O sistema será hospedado em um servidor local utilizando o Apache. 

 

[RNF04] Banco de dados 

 O sistema armazenará todos os dados em um banco de dados MysSql. 

 

[RNF05] Segurança 

 Todas as informações dos imóveis cadastrados serão de responsabilidades do 

proprietário.
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4 METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO 

 

A metodologia escolhida foi a metodologia de Desenvolvimento em Cascata. 

Essa modelagem assume que um sistema tem um ciclo de vida  com início, meio e 

fim. Cada etapa do ciclo de vida define atividades que devem ser completadas antes do 

início da próxima etapa. Foi escolhida essa metodologia por ser a que mais se 

aproximava da forma que eu desejava desenvolver meu projeto, tentando sempre 

terminar uma etapa antes de começar outra, mesmo sabendo que geralmente é 

necessário retornar a uma etapa anterior, para realizar algumas modificações no projeto. 

 As fases da metodologia em cascata são: 

 Definição de projeto; 

 Requisitos; 

 Modelagem; 

 Implementação; 

 Testes; 
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5 MODELAGEM DO SISTEMA 

5.1 Descrições dos Casos de uso 

Nome Caso de Uso – CadastroTipoPerfil 

 Atores – inquilino e proprietário 

 Prioridade – 5 

 Fluxo de eventos principal: O caso de uso inicia quando o ator cadastrar o seu 

perfil, escolhendo entre proprietário ou inquilino. O ator seleciona o tipo do perfil e 

escolhe a opção enviar cadastro. O sistema ira processar os dados informados e 

redirecionará para a tela de acordo com o tipo de usuário escolhido. 

O caso de uso é encerrado. 

 Fluxos alternativos: Caso o usuário já esteja cadastrado no sistema será 

automaticamente redirecionado para a página de acordo com seu tipo de usuário. 

 O caso de uso é encerrado.  

 

 Nome Caso de Uso – CadastroImovel 

 Atores – Proprietário 

 Prioridade – 5 

 Fluxo de Eventos Principal – O caso de uso inicia quando o ator irá preencher 

um formulário escolhendo o tipo de imóvel que vai ser cadastrado, se será um 

pensionato ou um apartamento. Vão ser cadastrados também o endereço e número do 

imóvel, quantas vagas disponíveis, email para contato, foto, valor, se o interesse em 

alugar é para homens, mulheres ou para ambos os sexos e uma descrição do imóvel. O 

sistema irá processar os dados informados, aparecendo uma mensagem de cadastro 

efetuado com sucesso e redirecionará para a página com os imóveis cadastrados pelo 

usuário. 

O caso de uso é encerrado. 

 Fluxos alternativos – Caso algum campo obrigatório não seja preenchido, ao 

selecionar a opção salvar irá aparecer uma mensagem informando o motivo do erro. Ao 

selecionar a opção voltar irá retornar ao formulário para corrigir o erro.  
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O caso de uso é encerrado. 

 

Nome Caso de uso - AlterarImóvel  

 Atores – Proprietário  

 Prioridade – 4  

 Fluxo de eventos principal – O caso de uso inicia quando o ator seleciona a 

opção de alterar representada pela imagem de um lápis e será aberto o formulário com 

todas as informações já preenchidas para serem alteradas. O sistema irá processar os 

dados e aparecerá uma mensagem de cadastro alterado com sucesso, voltando para a 

página com seus imóveis cadastrados. 

O caso de uso é encerrado. 

 Fluxos alternativos – Caso o ator desista de realizar a alteração e escolha a opção 

voltar retornará para a página anterior mostrando seus imóveis cadastrados. 

O caso de uso é encerrado. 

 

Nome Caso de Uso – ExcluirImóvel 

 Atores – Proprietário 

 Prioridade – 3 

 Fluxo de eventos principal – O caso de uso inicia quando o ator seleciona a 

opção de excluir representada pela imagem de um X e aparece uma tela perguntando se 

ele deseja excluir o imóvel ou não. Se a opção escolhida for sim, o sistema irá processar 

os dados e aparecerá uma mensagem de imóvel excluído com sucesso e voltará para a 

página com seus imóveis cadastrados. 

O caso de uso é encerrado. 

 Fluxos alternativos – Caso o ator desista de excluir o imóvel e escolha a opção 

cancelar, retornará para a página com seus imóveis cadastrados. 

O caso de uso é encerrado. 

 

Nome Caso de Uso – VisualizarAnuncios 

 Atores – Inquilino e proprietário 

 Prioridade – 5 

 Fluxo de eventos principal – O caso de uso inicia quando o ator estiver logado 

no facebook e acessar o aplicativo, mostrando uma tela com todos os imóveis 
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cadastrados. O ator também pode filtrar sua busca, escolhendo qual o tipo de imóvel do 

seu interesse e qual o limite de valor que pode ser pago e irá escolher a opção buscar. O 

sistema ira processar os dados e aparecerá uma tela listando os anúncios conforme foi 

escolhido. 

O caso de uso é encerrado. 

 Fluxos alternativos – Caso não exista nenhum imóvel cadastrado de acordo com 

os itens escolhidos no filtro, será exibida uma mensagem informando que nenhum 

registro foi encontrado e poderá ser realizada a busca novamente ou selecionar a opção 

voltar para retornar a tela anterior. 

O caso de uso é encerrado. 

 Fluxos alternativos – Caso o usuário tenha interesse por algum anúncio, 

selecionará a imagem do mesmo. O sistema irá processar os dados e aparecerá uma tela 

com as informações detalhadas do imóvel e uma imagem do google maps com sua 

localização aproximada.  

O caso de uso é encerrado. 

 

Nome Caso de Uso – Enviaremail 

 Atores – inquilino 

 Prioridade – 4 

 Fluxo de eventos principal – O caso de uso inicia quando o ator seleciona a 

opção enviar email, representada pela imagem de uma carta dentro da tela de 

visualização detalhada de imóvel. Aparecerá um formulário com os campos nome, 

telefone, assunto e mensagem já com o email do destinatário preenchido. O caso de uso 

é encerrado. 

 Fluxos alternativos – Caso algum campo obrigatório do formulário de email não 

seja preenchido, ou acontecer algum erro na hora do envio, irá aparecer uma mensagem 

informando o motivo do erro, retornando ao formulário preenchido. 

O caso de uso é encerrado 

Nome Caso de Uso – Compartilharanúncios 

 Atores – inquilino e proprietário 

 Prioridade – 3 

 Fluxo de eventos principal – O caso de uso inicia quando o ator seleciona a 
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opção Share. Abrirá uma janela com um campo para ser preenchido com qualquer 

informação desejada e mostrará o nome do aplicativo com a descrição do imóvel 

selecionado. Será selecionado a opção compartilhar, divulgando o imóvel desejado para 

todos os amigos da rede social. 

O caso de uso é encerrado. 

 Fluxos alternativos – Caso o ator desista de compartilhar o anúncio, será 

escolhida a opção voltar fechando a janela de compartilhamentoo. 

O caso de uso é encerrado 

Nome Caso de Uso – RecomendarAnuncio 

 Atores – inquilino e proprietário 

 Prioridade – 3 

 Fluxo de eventos principal – O caso de uso inicia quando o ator seleciona a 

opção recomendar. Será enviada uma mensagem para todos os amigos da rede 

informando que o imóvel desejado foi recomendado pelo ator e será adicionado ao 

contador mais uma recomendação. 

O caso de uso é encerrado. 
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5.2 Diagramas de Casos de Uso 
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5.3 Modelo ER 
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6 TECNOLOGIAS UTILIZADAS  

 A tecnologia utilizada no desenvolvimento do projeto foi o PHP. A escolha da 

tecnologia foi baseada na grande variedade de exemplos e documentos encontrados 

facilitando o desenvolvimento e a integração do projeto com a API do facebook, 

também desenvolvido em PHP. Para cadastrar as informações foi utilizado o banco de 

dados Mysql, por ser uma ferramenta free, conhecido por sua facilidade de uso e por ser 

um dos bancos de dados mais utilizados no mundo. O servidor utilizado para a 

hospedagem do sistema foi o apache. Esse servidor é conhecido pelo seu excelente 

desempenho, segurança e compatibilidade com diversas plataformas. Sua utilização 

mais conhecida é a que combina o Apache com a linguagem PHP e o banco de dados 

MySQL, por esse motivo foi escolhido. Foi também utilizada a API do Google Static 

Maps, que mostra uma imagem fixa com o endereço aproximado do local desejado. 

6.1 API Facebook 

 Essa interface é um conjunto de padrões de programações que permite a 

construção de aplicativos e a sua utilização de maneira não tão evidente para os 

usuários. Ela funciona através da comunicação entre diversos códigos, definindo assim 

comportamentos específicos de determinados objetos em uma interface, interligando 

diversas funções em um site, possibilitando que possam ser utilizados em outras 

aplicações. 

 A API do facebook permite interação com diversas plataformas como PHP, 

JavaScript, IOS e Android. 

 O SDK do PHP fornece ricas configurações e funcionalidades no server-side 

para acessar funcionalidades do Facebook através de chamadas da API.  

O SDK é normalmente usado para executar operações como um administrador 

app, mas também pode ser utilizado para realizar operações em nome do utilizador  

atual da sessão e também simplifica muito o processo de autenticação e autorização de 

usuários para sua aplicação. 

Para instalar o SDK, devem ser extraídos os arquivos baixados e copiados para 

um diretório no servidor onde você irá hospedar seu aplicativo. Em seguida, basta 
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incluir php-sdk/facebook.php onde será utilizado o SDK. Deve ser instanciado um 

objeto Facebook novo com, no mínimo, o  ID de aplicativo e APP Secret. 

 

Exemplo: 

  require_once ("facebook.php"); 

  $ Config = array (); 

    'appId' => '386376918066637', 

    'secret' => 'e496a6a8fe3c9d9e514f38113d0ba0e9' 

  $ Facebook = new Facebook ($ config); 

 

É necessária a criação de um ID de aplicativo para inicializar o SDK, ela servirá 

como um canal de comunicação entre o script php e a rede social, que pode ser obtida 

através da página de desenvolvedores no facebook. 

O SDK do Facebook para PHP pode trabalhar em conjunto com o SDK do 

Facebook para o Javascript para fornecer gerenciamento de sessão transparente entre o 

cliente e o servidor de um app. 

O SDK pode ser usado para realizar a autenticação do sistema usando a conta 

dos usuários do Facebook. No lado do servidor, o SDK fornece métodos de 

autenticação, solicitando permissões, e sair. Esta funcionalidade é fornecida pelo 

Facebook :: getUser (), Facebook :: getLoginUrl () e Facebook :: getLogoutUrl (). 

No sistema são solicitadas permissões para divulgar as informações do perfil do 

usuário como nome, cidade atual, cidade natal e a foto do usuário. 

Exemplo: 

 

Pegando Id do usuário Logado 

$o_user = $facebook->getUser(); 

  

/* 

* Verificando se está conectado 

*/ 

if($o_user == 0) 

{ 

  

    //Envia para a página de permissão do facebook, nela irá dar permissão ao aplicativo 

    //acessar dados da sua conta 

    $url = $facebook->getLoginUrl(array('scope' => 

array('publish_stream','read_stream'))); 
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    header("Location:".$url); 

} 

else 

{ 

    //Verificando se o comando de logout foi enviado 

    if($_GET['action'] == 'finish' ) 

    { 

        //Retirando a permissão do Aplicativo à sua conta no facebook 

        session_destroy(); 

        header('Location: '.$facebook->getLogoutUrl()); 

    } 

    else 

    { 

        //Atualizando seu status no facebook 

        if( $_GET['action'] == 'publish' && strlen($_POST['status']) > 0 ) 

        { 

            $post =  array('message' => $_POST['status']); 

            $feed = $facebook->api('/me/feed', 'POST', $post); 

        } 

        else 

            //pegando as publicações do seu mural 

            $feed = $facebook->api('/me/feed'); 

            //Use var_dump($feed) ou print_r($feed) 

            //para ver todos os campos retornados 

  

        //pegando as informações do usuário conectado 

        $me = $facebook->api('/me'); 

        //Use var_dump($me) ou print_r($me) 

        //para ver todos os campos retornados 

  

        //pegando as publicações da sua home 

        $home = $facebook->api('/me/home'); 

        //Use var_dump($home) ou print_r($home) 

        //para ver todos os campos retornados 

    } 

 

6.2 API Google Static Maps 

O Google Static Maps API permite adicionar uma imagem do Google Maps na 

página web sem a necessidade de JavaScript ou qualquer carregamento da página 

dinâmica. O serviço Google Map Static, cria o seu mapa com base em parâmetros de 

URL enviados através de uma solicitação HTTP padrão e retorna o mapa como uma 

imagem. 
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http://maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?center=Brooklyn+Bridge,N

ew+York,NY&zoom=13&size=600x300&maptype=roadmap 

 

& = Marcadores de cor: vermelho% 7Ccolor: vermelho% 7Clabel: C% 

7C40.718217, -73,998284 & sensor = false 

 

Figura 1 - Exemplo que contém a URL de uma imagem estática do mapa da cidade de Pelotas 

O Google Static Maps API retorna uma imagem (ou GIF, PNG ou JPEG), em 

resposta a uma solicitação HTTP através de uma URL. Para cada pedido, é possível 

especificar a localização do mapa, o tamanho da imagem, o nível de zoom, o tipo de 

mapa, e o posicionamento de marcadores opcionais em locais no mapa. Além disso 

você pode rotular seus marcadores usando caracteres alfanuméricos. 
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7 TELAS DA APLICAÇÃO 

 Neste capítulo serão apresentadas as telas do sistema e a descrição de cada uma. 

Na figura 2, encontra-se a tela de solicitação de permissão para acessar o 

aplicativo e divulgar as informações básicas do usuário. 

 

Figura 2 - Solicitação de permissão 

Na figura 3, encontra-se a tela de login, onde será solicitado qual o perfil do 

usuário que vai utilizar o aplicativo. Se o interesse do usuário for divulgar imóveis 

escolherá a opção Proprietário e se deseja pesquisar imóveis escolherá a opção 

inquilino. Cada usuário poderá ter somente um perfil. 

 

Figura 3 - Tela de Login 
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Na figura 4 encontra-se a tela meus_imoveis onde lista todos os imóveis 

cadastrados pelo usuário logado no sistema, permitindo criar novo cadastro, alterar e 

excluir seus imóveis ou pesquisar imóveis de outros proprietários. Quando o 

proprietário acessar o aplicativo e já possuir imóveis cadastrados será direcionado 

diretamente para essa página. 

 

Figura 4 - Tela para listar imóveis do proprietário 

Na figura 5 encontra-se a tela para alterar o imóvel cadastrado pelo proprietário. 

 

Figura 5 - Tela de alteração de imóveis 
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Na figura 6 encontra-se a tela para excluir imóvel cadastrado pelo proprietário. 

 

Figura 6 - Tela de exclusão de imóveis 

Na figura 7 encontra-se a tela para cadastrar novo imóvel. Se o proprietário 

acessar o sistema e não possuir nenhum imóvel cadastrado será redirecionado 

diretamente para essa página.  

 

Figura 7 - Tela para cadastrar novo imóvel 
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Na figura 8 encontra-se a tela para visualizar anúncios. Essa também é a tela 

principal quando for acessada pelo inquilino. Aparecerá uma lista com todos os imóveis 

cadastrados e no canto direito um filtro para realizar uma busca mais detalhada. 

 

Figura 8 - Tela principal do inquilino para visualizar anúncios 

Na figura 9 encontra-se a tela para visualização detalhada do imóvel, mostrando 

sua imagem, mapa de localização e todas suas informações. 

 

Figura 9 - Tela de descrição detalhada do imóvel 
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Na figura 10 encontra-se a tela com o formulário para envio de email. O 

formulário já vem com o email do proprietário que cadastrou o imóvel preenchido. 

 

Figura 10 - Tela de formulário para envio de email 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

8.1 Conclusões do projeto 

Este trabalho de conclusão de curso possibilitou além de desenvolver uma 

ferramenta ainda não existente, a oportunidade de adquirir experiência  com as 

tecnologias utilizadas no projeto, que contribuíram tanto para o meu crescimento 

acadêmico quanto para o profissional. 

Com o aplicativo Imóveis Estudantes, os interessados, terão  muito mais 

facilidade em encontrar e divulgar seus imóveis de uma forma rápida e simples, visto 

que atualmente a grande maioria das pessoas acessa a rede social. 

 

8.2 Trabalhos Futuros 

Futuramente o principal trabalho futuro será liberar o aplicativo para que ele seja 

divulgado na rede e comece a atingir seu objetivo. 

Pretende-se também ampliar as funcionalidades que não foram desenvolvidas 

neste projeto como: 

 Ampliar a divulgação de pensionatos e quartos para divisão em todas as 

cidades da região que possuam universidades, não somente na cidade de 

Pelotas; 

 Permitir que sejam cadastradas várias fotos do imóvel; 

 Permitir entrar em contato diretamente com o proprietário através do 

facebook, por mensagem privada. 

 Incluir um cadastro de reputação dos inquilinos, excluindo automaticamente 

do aplicativo os que tiverem reputação baixa.  A reputação será avaliada 

através de fatores como: pagamento em dia, organização, cumpre as regras, 

comportamento. 

Com estas funcionalidades implantadas no aplicativo, ele poderá tornar-se um 

produto e contar até mesmo com o apoio das Universidades para a divulgação do 

aplicativo entre os alunos, o que iria facilitar e satisfazer ainda mais o público alvo do 

projeto. 
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