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RESUMO 

 
Este trabalho consiste em um aplicativo para facebook, no qual permite músicos 

gerarem anúncios buscando outros músicos com o intuito de formar uma nova banda ou 

integrar uma banda já existente, que necessite de um novo integrante.  

Os músicos quando entram no aplicativo pela primeira vez, escolhem os estilos 

musicais e instrumentos que tem maior interesse, o aplicativo se encarrega de recomendar 

anúncios de acordo com o perfil do músico. 

O Facebook possui alguns grupos que funcionam de maneira semelhante, mas que 

não mostram os anúncios de acordo com o perfil do músico, visualizando alguns anúncios 

que não são de interesse. 

O aplicativo permite que músicos anunciantes criarem anúncios de maneira 

simples no qual será apontado diretamente para outros músicos com o perfil mais indicado 

para o anúncio criado, possibilitando que essa informação chegue mais rápido ao destino 

final e o anúncio se conclua. 

 

Palavra-chave: Facebook, Aplicativo, Heroku. 

 

 

  



Title: “Classified Music Pelotas”  

ABSTRACT 

 
This work consists of an application for Facebook, which allows musicians to 

generate ads seeking other musicians in order to form a new band or join a band existing 

in need of a new member. 

The musicians when they enter the application for the first time, choose the 

musical styles and instruments that have greater interest, the application is responsible for 

recommending ads according to the profile of the musician. 

Facebook has some groups that work similarly, but not showing ads according to 

the profile of the musician, viewing some ads that are not of interest. 

The application allows musicians advertisers create ads in a simple way in which 

it will be pointed directly to other musicians with the most suitable profile for the 

announcement created, allowing this information to reach faster to the final destination 

and the announcement is complete. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Facebook é a rede social mais utilizada do mundo possuindo mais de 500 

milhões de usuários ativos. Se o Facebook fosse um país, seria o terceiro mais populoso 

do mundo, só ultrapassado por China e Índia, e à frente dos Estados-Unidos. 

O Facebook, com 68,77% de participação de visitas, manteve a liderança entre as 

redes sociais mais visitadas no Brasil, de acordo com dados da Hitwise, ferramenta líder 

global de inteligência em marketing digital. Em comparação com julho de 2012, houve 

alta de 13,78 pontos percentuais. O Facebook é o primeiro colocado do ranking desde 

janeiro de 2012. 

Ele disponibiliza para os usuários algumas ferramentas para criação de softwares. 

Podemos desenvolver de jogos a aplicativos que terão acesso as informações permitidas 

na conta desses usuários. 

O facebook reúne vários músicos, muitos usam do facebook como ferramenta para 

anunciar que estão buscando uma banda, e até mesmo bandas interessadas em adquirir 

novos integrantes. 

 

O aplicativo é direcionado a ajudar todos os músicos da cidade de pelotas, 

permitindo que todos possam anunciar e ver anúncios de outros músicos. Os músicos ao 

acessarem o aplicativo selecionam os instrumentos que tocam e os estilos musicais 

preferidos. Com estes dados o aplicativo mostra para cada perfil de músico os anúncios 

mais indicados de acordo com seus interesses. Através do anúncio o usuário pode entrar 

em contato com o anunciante e por fim o anúncio ser finalizado. 

Os músicos ao acessarem o aplicativo selecionam os instrumentos que tocam e os 

estilos musicais preferidos. 

Músicos terão acesso a todos os anúncios do aplicativo em uma área separada, 

podendo compartilhar o anúncio em seu mural, de forma que seus amigos tenham acesso 

ao anunciado. 
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2 OBJETIVOS 

O projeto tem o objetivo de ajudar músicos que utilizam o facebook para 

encontrarem outros músicos com a finalidade de montar uma banda. 

Os grupos existentes no facebook exibem anúncios de todos os estilos misturados, 

de maneira que dificulta que esses usuários encontrem o anúncio ideal, principalmente se 

for de algum gênero ou instrumento peculiar.  

O aplicativo tem como principal objetivo exibir anúncios mais apropriados para 

cada tipo de perfil. Facilitando a busca pelo anúncio ideal. 

Ele funciona como um classificados. Qualquer usuário pode anunciar no 

aplicativo. 

O usuário quando acessa o aplicativo pela primeira vez seleciona os gêneros 

musicais favoritos e os instrumentos que tocam. Através desses dados, o aplicativo 

seleciona os anúncios ideais para cada tipo de músico, facilitando o objetivo do 

anunciante e a busca por anúncios que um músico deseja encontrar. 
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3 ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS 

3.1 Métodos de especificação de requisitos.  

A especificação de requisitos tem como objetivo obter produtos de software de 

melhor qualidade que satisfaçam às reais necessidades dos clientes dentro de prazo e 

orçamento adequados. 

Podemos entender requisito como uma função, restrição ou propriedade que deve 

ser fornecida, encontrada ou atendida para satisfazer às necessidades do usuário do 

sistema. 

Para a Criação do projeto foi utilizado o método de observação, utilizando as 

páginas do Facebook utilizadas para a mesma função. 

Outro método utilizado foi a revisão das ferramentas de desenvolvimento que o 

facebook developers oferece. E foram realizados testes de usabilidade nas mesmas. 

3.2 Requisitos Funcionais  

[RF001] Login com o facebook 

O sistema utiliza as informações de cada usuário contidas na rede social facebook. 

Permitindo esses usuários acessarem o aplicativo somente se estiverem logados na rede 

social. 

 

[RF002] Cadastro de usuário 

O cadastro do usuário é feito automaticamente quando ele acessa o aplicativo pela 

primeira vez, logo em seguida que o usuário permitir a ferramenta em seus aplicativos do 

facebook. 
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[RF003] Registro de instrumentos 

Quando o músico acessar o aplicativo ele deve informar os instrumentos que ele 

toca. O sistema utiliza essas informações para recomendar o anúncio mais indicado para 

cada tipo de músico. 

Esse formulário é mostrado até o músico ter preenchido e salvo esse formulário. 

 

[RF004] Registro de Gêneros musicais 

Quando o músico acessar o aplicativo ele deve informar os gêneros musicais 

favoritos. O sistema utiliza essas informações para recomendar o anúncio mais indicado 

para cada tipo de músico. 

Esse formulário é mostrado até o músico ter preenchido e salvo esse formulário. 

 

[RF005] Criar Anúncio 

O anunciante seleciona o gênero musical e o instrumento no qual ele pretende 

encontrar o músico. 

Vai cadastrar o Título e o texto que será exibido na área de anúncios do aplicativo. 

 

[RF006] Ver anúncios 

Todos anúncios são mostrados na tela principal do aplicativo. Os músicos podem 

se comunicar com o anunciante ou compartilhar esses anúncios em seu mural do 

Facebook. 

 

[RF007] Receber recomendações de anúncios 

Os anúncios recomendados são mostrados na tela principal do aplicativo. Os 

músicos podem se comunicar com o anunciante ou compartilhar esses anúncios em seu 

mural do Facebook. 

 

[RF008] Acessar perfil do anunciante 

No anúncio é exibido a foto e um link para o perfil do anunciante. Podendo entrar 

no perfil do anunciante e adicioná-lo como amigo. 

[RF009] Enviar mensagem ao anunciante 
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Cada anúncio possui um link no qual quando clicado abre uma janela para enviar 

uma mensagem diretamente para o anunciante. Assim anunciante e músicos interessados 

no anúncio podem conversar e acertar os detalhes.  

 

[RF010] Compartilhar anúncio no mural 

Os músicos que utilizam o aplicativo se acharem algum anúncio interessante, tem 

a possibilidade de compartilhar em seu mural para que seus amigos vejam e talvez se 

interessem. 

 

[RF011] Visualizar meus anúncios 

O anunciante confere todos os seus anúncios nessa área. Eles são listados de 

acordo com a data que o anúncio foi criado. Os anúncios finalizados aparecem em 

destaque. Ele tem a possibilidade de finalizar um anúncio. 

 

[RF012] Finalizar anúncio 

A função está inserida na área dos meus anúncios. Ela serve para o anunciante 

finalizar o anúncio. Ele não será mais exibido para outros usuários. Mas ainda fica salvo 

em meus anúncios.  

 

3.3 Requisitos não Funcionais  

 

[RF001] API 

O aplicativo deve ser desenvolvido usando a API do Facebook. 

 

[RF002] Servidor 

O aplicativo deve ser hospedado no heroku. 

 

[RF003] Banco de dados 

O sistema deve utilizar o Postgresql. 

 

[RF004] Login 
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Os usuários só terão acesso ao aplicativo através de seu login no facebook. 

 

[RF005] PHP 

A linguagem de desenvolvimento a ser utilizada é o PHP. 

 

[RF006] Interface 

A interface deve ser desenvolvida para ajudar os usuários a encontrarem o melhor 

anúncio. 
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4 METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO 

A metodologia escolhida para o desenvolvimento foi o modelo em cascata. Pois 

tem uma ordem sequencial de fases como podemos ver na Figura 1. De maneira que não 

podemos iniciar uma fase sem terminar outra. 

Ela foi escolhida porque funciona da forma eficiente e supre as necessidades de 

desenvolvimento do aplicativo. 

O desenvolvimento vai ser em etapas. 

 

 

Figura 1 Tela Modelo em cascata 
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5 MODELAGEM DO SISTEMA 

5.1 Descrição dos casos de uso  

5.1.1 Login com o Facebook 

Atores: Anunciante, Músico  

Prioridade: 5  

Pré-Condições: O usuário ter uma conta no Facebook. 

Fluxo de eventos principal: Ao acessar o aplicativo pela primeira vez. Um botão 

com a função de login será exibido. 

Pós-Condições: O aplicativo é inserido aos aplicativos do ator e ele é direcionado 

para a tela inicial do aplicativo. 

5.1.2 Cadastro de usuário 

Atores: Anunciante, Músico  

Prioridade: 5  

Pré-Condições: O ator ter feito o login a primeira vez no aplicativo. 

Fluxo de eventos principal: acessar a tela inicial do aplicativo pela primeira vez. 

Pós-Condições: os dados do usuário são salvos no banco de dados e esse 

formulário não é mais mostrado para o ator nas próximas vezes que ele acessar o 

aplicativo. 

5.1.3 Registro de Instrumentos 

Atores: Anunciante, Músico  

Prioridade: 5  

Pré-Condições: acessar a tela inicial do aplicativo pela primeira vez. 

Fluxo de eventos principal: acessar o aplicativo pela primeira vez. 

Pós-Condições: os instrumentos escolhidos pelo ator são salvos no banco de dados 

quando o ator. Ele marca os checkbox com os instrumentos que ele toca. Quando ele 

clicar no botão salvar, esses dados são salvos no banco de dados. 

5.1.4 Registro de Estilos 
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Atores: Anunciante, Músico  

Prioridade: 5  

Pré-Condições: acessar a tela inicial do aplicativo pela primeira vez. 

Fluxo de eventos principal: acessar o aplicativo pela primeira vez. 

Pós-Condições: os estilos escolhidos pelo ator são salvos no banco de dados 

quando o ator. Ele marca os checkbox com os estilos que ele tem interesse de receber 

anúncios. Quando ele clicar no botão salvar, esses dados são salvos no banco de dados. 

5.1.5 Criar Anúncio 

Atores: Anunciante 

Prioridade: 5  

Pré-Condições: o ator estar com o login efetuado no aplicativo, ter registrado os 

instrumentos e estilos. 

Fluxo de eventos principal: o caso de uso é iniciado quando o ator acessa o botão 

Anunciar contido no menu do aplicativo. 

Pós-Condições: o anúncio se preenchido corretamente é salvo no banco de dados. 

5.1.6 Meus anúncios 

Atores: Anunciante 

Prioridade: 4  

Pré-Condições: o ator ter cadastrado algum anúncio no sistema. 

Fluxo de eventos principal: o caso de uso é iniciado quando o ator acessa o botão 

Meus anúncios contido no menu do aplicativo. 

Pós-Condições: o sistema Lista todos os anúncios criado pelo ator. 

5.1.7 Finalizar Anúncio 

Atores: Anunciante 

Prioridade: 3  

Pré-Condições: o ator ter cadastrado algum anúncio no sistema. 

Fluxo de eventos principal: o caso de uso é iniciado quando o ator aciona o botão 

Alterar Status contido em cada anúncio listado pelo aplicativo. 
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Pós-Condições: o status do anúncio é alterado para inativo e o anúncio é 

finalizado, não sendo mais mostrado para outros usuários. 

5.1.8 Ver anúncios 

Atores: Músico 

Prioridade: 4  

Pré-Condições: o ator estar com o login efetuado no aplicativo. 

Fluxo de eventos principal: Acessar a tela inicial do aplicativo. 

Pós-Condições: o sistema Lista todos os anúncios cadastrados no banco de dados. 

5.1.9 Receber Recomendações 

Atores: Músico 

Prioridade: 5  

Pré-Condições: o ator estar com o login efetuado no aplicativo, ter escolhido os 

instrumentos e estilos. 

Fluxo de eventos principal: Acessar a tela inicial do aplicativo. 

Pós-Condições: o sistema Lista os anúncios mais indicados para cada tipo de 

usuários de acordo com seus instrumentos e estilos. 

5.1.10 Enviar Mensagem para o anunciante 

Atores: Músico 

Prioridade: 4  

Pré-Condições: o ator estar com o login efetuado no aplicativo. 

Fluxo de eventos principal: Acessar a tela inicial do aplicativo e clicar no link 

contido individualmente em cada um dos anúncios. Este link está contido em um link de 

mensagem na parte inferior esquerda, junto com os dados do anunciante. 

Pós-Condições: o sistema abre uma pop-up com um formulário para o ator 

preencher e enviar mensagem para o anunciante. 

Esse caso de uso utiliza a api do facebook enviando mensagens direto para o perfil 

do anunciante. 

5.1.11 Compartilhar anúncio 



19 

 

Atores: Músico 

Prioridade: 4  

Pré-Condições: o ator estar com o login efetuado no aplicativo. 

Fluxo de eventos principal: Acessar a tela inicial do aplicativo e clicar no botão 

Compartilhar anúncio. Esse botão está contido em cada um dos anúncios listado para o 

usuário. 

Pós-Condições: o aplicativo posta o anúncio na time-line do facebook do ator. 

5.1.12 Perfil do anunciante 

Atores: Músico 

Prioridade: 4  

Pré-Condições: o ator estar com o login efetuado no aplicativo. 

Fluxo de eventos principal: Acessar a tela inicial do aplicativo e clicar no link 

Perfil. Esse botão está contido em cada um dos anúncios listados para o usuário. 

Pós-Condições: o aplicativo abre o perfil do anunciante em uma nova janela dando 

liberdade para o ator conhecer um pouco sobre o anunciante. 
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5.2 Diagramas de casos de uso  

 

Figura 2 Diagrama de casos de uso 
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5.3 Modelo ER  

 

 

Figura 3 Modelo E-R 
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6 TECNOLOGIAS UTILIZADAS 

A principal tecnologia de desenvolvimento utilizada na programação do aplicativo 

foi o PHP. 

6.1 HTML 

Abreviação para a expressão inglesa HyperText Markup Language, que 

significa Linguagem de Marcação de Hipertexto. 

 É uma linguagem de marcação utilizada para produzir páginas na Web. 

Documentos HTML podem ser interpretados por navegadores. 

6.2 CSS 

CSS é a sigla para Cascading Style Sheets que em português foi traduzido 

para folhas de estilo em cascata e nada mais é, que um documento onde são definidas 

regras de formatação ou de estilos, a serem aplicadas aos elementos da marcação de um 

documento HTML. 

6.3 Javascript  

É uma linguagem de programação interpretada. Foi originalmente implementada 

como parte dos navegadores web para que scripts pudessem ser executados do lado do 

cliente e interagissem com o usuário sem a necessidade deste script passar pelo servidor, 

controlando o navegador, realizando comunicação assíncrona e alterando o conteúdo do 

documento exibido.  

6.4 PHP 

É uma linguagem de programação de ampla utilização, muito eficiente para 

desenvolvimento web, pode ser mesclada dentro do código HTML. 

O código PHP é executado no servidor, sendo enviado para o cliente apenas html 

puro. Desta maneira é possível interagir com bancos de dados e aplicações existentes no 

servidor, com a vantagem de não expor o código fonte para o cliente. Isso pode ser útil 

quando o programa está lidando com senhas ou qualquer tipo de informação confidencial. 
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6.5 Herokupostgres  

Heroku Postgres é o serviço de banco de dados SQL executado pelo Heroku que 

está provisionado e gerenciado como um add-on. Heroku Postgres é acessível a partir de 

qualquer linguagem com um PostgreSQL driver, incluindo todas as linguagens e 

frameworks suportados pelo Heroku: PHP, Java, Ruby, Python, Scala, Play, Node.js e 

Clojure. 

6.6 API Facebook 

A API Gráfica do Facebook é o núcleo da plataforma da rede social de 

Zuckerberg, permitindo que os desenvolvedores possam ler ou gravar informações. Ela 

apresenta uma visão simples e consistente do gráfico social do Facebook (fotos, pessoas, 

eventos etc.) e suas respectivas conexões (amigos, conteúdo compartilhado etc.).  

É importante frisar que a API Gráfica lhe dará as informações solicitadas, porém, cabe a 

você utilizar a criatividade para saber avaliar o valor de cada informação e como utilizar 

isso no seu aplicativo em prol do objetivo final.  

O funcionamento é simples, tudo que fizermos irá consultar essa API a fim de retornar as 

informações desejadas ou fazer as gravações. Cada objeto no gráfico tem um ID único, 

você pode acessar as propriedades desse objeto a partir do seu ID.  

Antes de utilizar a API para consultar ou gravar informações, seu aplicativo deve estar 

autenticado no perfil do usuário e você deve “pedir permissão” a ele para aquela ação. 

Uma vez permitido, o aplicativo poderá listar e gravar informações dentro de uma sessão 

autenticada. Se o seu aplicativo precisa consultar informações do usuário, você deverá 

pedir para ele autorizar o acesso a essas informações. Ou se seu aplicativo tem como 

funcionalidade publicar no mural dos amigos do usuário, você deve pedir permissão para 

isso 
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7 CRIANDO UM APLICATIVO NO FACEBOOK 

Faça o login no facebook.com e acesse facebook.com/developers agora crie sua 

conta. Após a criação da sua conta você entrará na home dos desenvolvedores do 

facebook, clique em app como mostrado na Figura 4. 

 

Figura 4 Tela inicial Facebook Developers 

 

Após isso clique em criar app mostrado na Figura 5: 

 

Figura 5 Tela dos aplicativos do Facebook Developers 
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Coloque o nome do seu aplicativo e marque a opção (“Yes, I would like free web 

hosting…”) como mostrado na Figura 6: 

 

Figura 6 Tela Criar novo App 

 

Escolha a Linguagem e o e-mail de sua conta no heroku mostrado na Figura 7. 

 

Figura 7 Tela criando o app no heroku 

 

7.1.1 Código básico para começar a trabalhar com o Aplicativo:  

<?php 

// incluir o sdk do facebook 

require 'facebook-php-sdk-master/src/facebook.php'; 

 // Configure abaixo o appId e secret do seu aplicativo 

$facebook = new Facebook(array( 
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  'appId'  => '', 

  'secret' => '', 

)); 

// verifica se o usuário já esta logado no aplicativo 

$user = $facebook->getUser(); 

if ($user) {  

        try { 

        // Obtem dados do profile do usuario logado 

        // o app terá acesso somente os dados públicos 

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

            // exibe foto do usuario  

            echo "<img src='https://graph.facebook.com/$user/picture' />"; 

            // printa os dados públicos do profile do usuario  

        echo "<pre>"; 

        print_r($user_profile); 

        echo "</pre>"; 

        } catch (FacebookApiException $e) { 

        // tratamento de erro 

                print_r($e); 

        } 

} else { 

        // usuario não logado, solicitar autenticação 

        $loginUrl = $facebook->getLoginUrl(); 

        echo "<a href='$loginUrl'>Conectar no aplicativo</a><br />"; 

        echo "<strong><em>Voc&ecirc; n&atilde;o esta 

conectado..</em></strong>"; 

}  
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7.2 Heroku 

Uma plataforma de serviço em nuvem (PaaS) suportando várias linguagens de 

programação. Heroku é de propriedade da Salesforce.com. Heroku, uma das primeiras 

plataformas de nuvem, já está em desenvolvimento desde junho de 2007, quando 

suportava apenas a linguagem de programação Ruby, mas, desde então, adicionou suporte 

para Java, Node.js, Scala, Clojure e Python e PHP. O sistema operacional de base é 

Debian ou, no mais recente, o Debian-based Ubuntu. 

Para quem não conhece, o Heroku é um Paas (Platform as a Service) que roda 

sobre o Amazon EC2 (que é um IaaS ou Infrastructure as a Service). Uma hospedagem 

bastante interessante e com um monte de add-ons para adicionar mais funcionalidades a 

aplicações. 

7.2.1 Comandos básicos 

Para fazer o login: heroku login 

Para adicionar uma chave: heroku keys:add 

Para criar uma aplicação: heroku create NOME_DA_APP --stack cedar 

Para abrir a aplicação no navegador: heroku open 

Para enviar o projeto para o Heroku, através do Git: git push heroku master 
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8 TELAS DA APLICAÇÃO 

Esse capítulo vai ser demonstrado as telas do aplicativo com suas descrições. 

8.1 Tela Principal  

A Figura 8 exibe uma parte da tela inicial do aplicativo, é a tela exibida a primeira 

vez que o usuário acessa o aplicativo. 

Ele deve preencher o formulário selecionando os estilos musicais e instrumentos 

favoritos. O aplicativo vai usar esses dados para indicar o anúncio mais indicado para 

cada tipo de usuário. 

A Mensagem de “dados salvos no banco” indica que o usuário foi cadastrado no 

banco de dados. 

 

Figura 8 formulário de estilos e instrumentos 1 
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A Figura 9 exibe o topo da tela principal depois que os usuários do aplicativo já 

escolheram seus estilos e instrumentos favoritos. 

Esta tela exibe mais a baixo os anúncios recomendados e todos os anúncios. 

Exibidos nas figuras 10 e 11. 

 

 

Figura 9 Tela Principal 
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A Figura 10 exibe todos anúncios do sistema. Ela está localizada na tela inicial do 

aplicativo  

 

 

Figura 10 Todos Anúncios 
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A Figura 11 exibe os anúncios recomendados. 

O aplicativo verifica em todos os anúncios do sistema e exibe os mais indicados 

para o usuário, de acordo com os instrumentos e estilos escolhidos pelo usuário.  

Ela está localizada na tela inicial do aplicativo. 

 

Figura 11 Anúncios recomendados 
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8.2 Anunciar 

A Figura 12 exibe a tela que serve para os usuários cadastrarem um anúncio no 

aplicativo. 

Os estilos mostrados são os mesmos que ele cadastrou no banco de dados na figura 

8. 

Ele preenche o formulário e anuncia. Em seguida esse anúncio será exibido para 

os usuários na tela principal do sistema. 

 

Figura 12 Anunciar 
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8.3 Anúncio  

A Figura 13 exibe a tela do anúncio individual. 

O usuário tem acesso a ela quando clica no título do anúncio. 

É essa tela que será compartilhada no mural do facebook dos usuários que 

clicarem no botão de “Compartilhar anúncio”. 

 

Figura 13 Anúncio 
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8.4 Mensagem 

Em cada anúncio é exibido junto com o perfil do anunciante, um link de 

mensagem. 

Esse link abre a janela exibida na Figura 14. Através desta janela o usuário pode 

enviar uma mensagem direta para o Anunciante. Essa mensagem vai ser enviada 

diretamente para o anunciante em seu perfil do facebook. 

 

Figura 14 Enviar mensagem 
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8.5 Compartilhar  

Se o usuário achou um anúncio interessante ele poda compartilhar esse anúncio 

em seu mural do facebook. 

Cada anúncio possui um botão de “compartilhar anúncio” que quando clicado abre 

a janela exibida na Figura 15. 

O anúncio será publicado em seu mural do facebook mostrando o anúncio e o link 

para o anúncio no aplicativo exibido na figura 13. 

 

Figura 15 Compartilhar anúncio 
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8.6 Meus Anúncios  

A Figura 16 exibe a tela “Meus anúncios”. Ela exibe todos os anúncios criados 

pelo usuário. Ele tem a opção de desativar um anúncio já finalizado como é mostrado na 

Figura 17. Os anúncios desativados ficam em destaque. 

 

Figura 16 Meus anúncios 
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Figura 17 Status do anúncio 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

9.1 Conclusão  

O aplicativo facilita que músicos encontrem outro integrante para sua banda. 

Anunciando de maneira fácil e esse anúncio sendo exibido diretamente aos músicos 

certos. 

Um anúncio de rock buscando um baterista não será exibido para um músico que 

gosta de reggae e toca guitarra. 

9.2 Conclusão pessoal  

Com este trabalho botei em prática o uso de vários conceitos vistos durante o 

curso. Além de aprender a utilizar novas ferramentas como o heroku e as apis do 

facebook. 

Foi um desafio bastante trabalhoso aprender a dominar tais ferramentas, foram 

meses de estudo e testes até começar a pôr em prática o desenvolvimento do sistema. Pois 

a internet carece de documentação e exemplos. 

Eu como músico e participante de alguns grupos de facebook com o mesmo 

objetivo. Percebi que o funcionamento destes grupos poderiam ser melhorados com a 

ajuda de uma APP própria para esta função.  

O resultado final do trabalho me foi satisfatório. Pretendo ampliar suas 

funcionalidades, com recomendações de usuários com similaridade, para que músicos 

conhecessem outros músicos com um perfil semelhante. 

9.3 Trabalhos Futuros  

Para trabalhos futuros eu pretendo criar um sistema de recomendação de usuários 

por similaridade. Opções de edição de perfil e cadastro de cidade. 
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