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RESUMO 
 

O gerenciador de conteúdo tem como principal objetivo a facilidade de 

atualizações e modificações no site a cargo do próprio usuário, sendo dispensável que 

o usuário tenha conhecimento em programação.  

 Com o gerenciador, o usuário tem total autonomia para criar e gerenciar, com 

as funções de incluir, editar, excluir, um álbum de fotos, uma mídia (imagem), uma 

notícia, Links (Links no menu), uma palavra-chave, cabeçalho, notas de rodapé, um 

contato, o newsletter (boletim de novidades). 

O software é utilizado para atender qualquer empresa, com ramos diferentes, 

ou seja, ele é um sistema multi empresa, onde diferentes empreendimentos podem 

utilizar o mesmo sistema. 

Palavras-chave: gerenciador, usuário, atualizações, newsletter. 

 
 
 
  



 
 

Title: “Content Management System” 
 

ABSTRACT 
 

The content management system has as main objective the ease of updates 

and changes on the site over the user's own, being dispensable that the user has 

knowledge in programming. 

  With the manager, the user has full autonomy to create and manage, with the 

functions of add, edit, delete, a photo album, a media (picture), a news, links (links in 

the menu), a keyword, header, footnotes, contact the newsletter (news bulletin). 

The software is used to suit any company with different branches, ie, it is a multi 

company, different projects can use the same system. 

Keywords: manager, user, updates, newsletter.  
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1. INTRODUÇÃO 
 

Ultimamente, com o amplo e constante crescimento de empresas, o mercado 

encontra-se muito concorrido. Por isso, dispor de uma representatividade na web, seja 

blog, site, páginas, tem se tornado muito interessante e proveitoso, no quesito da 

divulgação de uma marca, empresa e demais serviços. Porém, algumas empresas não 

têm condições de pagar para que seja feita atualizações no seu mecanismo de 

divulgação na web ou prefere ele próprio renovar seu conteúdo. 

Nesse contexto é que entra o Sistema de Gerenciamento de Conteúdo (do 

inglês “Content Management System”) que nada mais é que "o processo de controle 

de conteúdo de um site WEB através do uso de ferramentas de gerenciamento 

específicas baseadas em um repertório central. Eles podem ser adquiridos como 

comercial de produtos, ferramentas com código aberto ou ofertas de serviços 

hospedadas em um site" (GARTNER, 2008). 

Com o gerenciador, o usuário tem total autonomia para criar e gerenciar, novas 

e antigas páginas, como por exemplo, as galerias de fotos e vídeos e outros arquivos 

diversificados. Podendo ser integrado às redes sociais e também adicionar opções 

como notícias, eventos, e muito mais. Para que isso ocorra, o usuário deverá ter um 

cadastro, para que gerencie a página e suas inúmeras funcionalidades em seu site. 

Quando um CMS é usado, os sites podem ser facilmente alterados de qualquer 

computador. O usuário somente precisa ter o login e a senha da página. Sem um 

sistema de gerenciamento de conteúdo, o usuário precisa ter os arquivos no 

computador que eles estão usando, o que não pode ser prático em todas as situações 

(NELSON. DJ, 2009). 

Os sistemas de gerenciamento de conteúdo que são mais vistos e mais 

utilizados são oWordPress e o Joomla1!. O WordPress é uma ferramenta utilizada para 

criação de blogs, onde pode-se gerenciar o conteúdo e a possibilidade de criar a 

própria interface. Lidar com a ferramenta não demanda sequer conhecimento em 

HTML. Não é necessário que as atualizações sejam feitas por webmaster2, pois se 

pode remodelar o blog facilmente. Já o Joomla! é utilizado para desenvolvimento de 

jornais e revistas online, lojas virtuais, entre outros. Basicamente, é uma 

representatividade web pré-programada que podem ser facilmente atualizados e 

administrados via web. 

                                                           
1
http://krakenagencia.com.br/blog/tecnologia/wordpress-um-sistema-de-gerenciamento-de-conteudo/ 

2
http://pt.wikipedia.org/wiki/Webmaster 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Webmaster
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1.1 Descrição do Projeto 

 

O projeto foi desenvolvido para atender as necessidades de uma determinada 

empresa, que por sua vez, deseje poder atualizar e informar através de seu site ou 

blog, as informações de seu estabelecimento ou marca. 

O usuário terá total autonomia sobre o conteúdo e as atualizações feitas em 

seu meio de representatividade web, dispensando assim os serviços de profissionais 

ou empresas especializadas nesses quesitos. Para isso, cada usuário tem um login e 

uma senha para acessar o sistema e assim, adicionar informações, imagens, notícias, 

entre outros conteúdos que desejar. 

O sistema proporciona algumas vantagens para o usuário que facilitarão o 

manuseio de seu site ou blog. Como se pode citar a acessibilidade, que possibilitará 

que o usuário administre sua representatividade web, conectado à internet e utilizando 

qualquer navegador, sem baixar qualquer programa, plugin ou software, 

proporcionando assim agilidade na atualização de seu conteúdo. 

Enfim, o projeto busca diminuir gastos para empresa e também que o próprio 

usuário possa divulgar o que deseja, fazendo com que seu site esteja sempre em dia 

com as informações e de maneira simples e rápida, sem auxilio ou gastos com 

profissionais especializados. O usuário cadastrará a informação que desejar e em 

questão de segundos ela está publicada no respectivo lugar designado, ou seja, 

publicará uma notícia nova no gerenciador e, automaticamente, ela irá aparecer na 

“sessão notícia” no site ou blog do cliente, conforme demonstrado na FIGURA 1. 

 

 

FIGURA 1 – Funcionamento do sistema. 
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1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Facilitar o gerenciamento de uma representatividade web (blogs, sites, página), 

por meio da implementação de um sistema de gerenciamento de conteúdo, permitindo 

que o usuário mantenha e disponibilize facilmente informações com clareza e 

organização. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

Facilitar o gerenciamento seja na criação, administração, distribuição, 

publicação e disponibilidade do conteúdo da representatividade web. Além da 

possibilidade de disponibilizar a pesquisa do conteúdo.  

Propiciar segurança no acesso à informação, baseando-se pelo controle de 

usuários que o sistema possui. 

 

1.3 Estrutura do documento 
 

Este trabalho está dividido em 10 capítulos. No primeiro capítulo, contém a 

introdução do que é sistema, quais suas vantagens e quais objetivos do projeto. No 

segundo capítulo, apresentam-se os sistemas já existentes de gerenciamento de 

conteúdo. No terceiro capítulo podem-se conhecer os requisitos do sistema e um 

breve resumo de como foi feito o levantamento dos mesmos. No quarto capítulo, 

explica-se a metodologia de desenvolvimento que está sendo utilizada. No quinto 

capítulo, encontra-se como o sistema está sendo modelado. No sexto capítulo, contém 

os diagramas que estão sendo utilizados para o desenvolvimento do projeto. No 

sétimo capítulo, encontram-se as tecnologias que estão sendo utilizadas para a 

realização do sistema. No oitavo capítulo, são mostradas as telas do sistema em 

desenvolvimento. No nono capítulo, contém as considerações finais do projeto. No 

décimo capítulo, pode-se observar o que será feito futuramente no projeto. E por fim, 

no capítulo onze, encontram-se as bibliografias utilizadas. 
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2. SISTEMAS EXISTENTES 
 

2.1 Wordpress 

A principal característica do WordPress é sua plasticidade em relação ao 

visual, possuindo um sistema de temas e os usuário pode reorganizar o conteúdo 

através de widgets sem precisar editar código. Os códigos PHP e HTML dos temas 

também podem editados dentro do sistema de Administração para adicionar 

funcionalidades personalizadas. Existem muitos temas gráficos predefinidos e a 

adaptação desses temas à necessidade do negócio é facilitada se o desenvolvedor 

tiver conhecimentos das linguagens HTML e CSS. 

O Wordpress apresenta como pontos fortes a facilidade na instalação, menor 

curva de aprendizado e uma comunidade atuante. E conta somente com um ponto 

fraco que é um sistema não recomendado para portais com funcionalidades 

complexas, pois não permite escabilidade. 

 

2.2 Joomla! 

É uma forma de gerenciar conteúdos ou agregar funcionalidades muito 

específicas. Tem como pontos fortes a instalação consistente e segura, permite um 

grande número de extensões e também tem uma comunidade atuante. Já como 

pontos fracos apresentam uma customização ou adição de funcionalidades que são 

complicadas para um usuário não técnico, possui uma fraca interação no qual não é 

adequado para blogs e também possui uma estrutura rígida de seções. 

O Joomla! Apresenta algumas características como: Multi-idiomas; Sistema de 

templates simples e expansível; Organização hierárquica dos usuários no sistema; 

Estatísticas de visitas; Editor de texto visual – WYSIWYG; Sistema de enquetes; 

Controla o tempo, em dias, que um conteúdo pode ser exibido; URL’s amigáveis; 

Gerenciamento de Banner; Mecanismo de cachê, etc. 

Mesmo sendo uma ferramenta gratuita ele possui muitos recursos de fácil 

utilização, que não necessitam de alto conhecimento em linguagens de programação. 

Para pessoas que possuem conhecimentos mais aprofundados na área de 

programação ele também não deixa a desejar, pois possui múltiplos recursos 

avançados, possibilidade do desenvolvimento de módulos personalizados e fácil 

implementação. 

O desenvolvedor necessita apenas de um Navegador de Internet para poder 

atualizar seu site. Você poderá estar em qualquer lugar do mundo com internet 
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disponível e até mesmo com seu celular Smartphone e poderá facilmente atualizar seu 

site. 

 

2.3. Comparação dos sistemas 

Logo abaixo, na tabela 1, tem-se uma breve comparação entre as 

funcionalidades do Wordpress, Joomla! e do projeto desenvolvido. 

 

Funcionalidades Wordpress Joomla Projeto 

Efetuar login X X X 

Cadastro de Usuários X X X 

Cadastro de Noticias X X X 

Cadastro de Menu X X X 

Cadastro de Mídia X X X 

Cadastro de Meta-Tags X X X 

Cadastro de Cabeçalho X X X 

Cadastro de Rodapé X X X 

Cadastro de Newsletter X - X 

Cadastro de Categoria X - X 

Cadastro de Conteúdo 
Páginas 

X X X 

Cadastro de Clientes - - X 

Mudar o visual do site através 

do gerenciador de temas 

 
X 

 
X 

 
- 

Sistema de enquete X X -  

Sistema para multiempresa X X - 

TABELA 1 – Comparação dos sistemas. 

 

Como se pode notar na comparação, os sistemas têm muitas funcionalidades 

em comum, exceto algumas marcadas.  

O que difere o projeto dos outros dois sistemas são alguns detalhes que 

tornariam o sistema mais funcional. Um detalhe bastante importante é que por conta 

da segurança para o usuário, o sistema é pago, diferente do Wordpress e do Joomla!, 

pois por serem gratuitos, podem ser facilmente alvos de hackers e vírus, assim 

prejudicando o sistema do usuário. Outro detalhe para que o projeto desenvolvido seja 

de escolha do usuário, optou-se por um sistema simples, mais fácil de manusear, pois 

os outros dois pesquisados apresentam algumas funcionalidades que o usuário não 

entende para o que serve ou não sabe usá-las. E por fim, o projeto apresenta uma 

template simples e somente com as funcionalidades necessárias para a utilização do 

usuário, pois comparado com o Wordpress e Joomla!, ambos apresentam um sistema 

“poluído”, dificultando a fácil visualização e manuseio do usuário. 
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3. ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS 

 

3.1 Método de Especificação de Requisitos 

O método utilizado para especificar os requisitos para a elaboração do projeto 

foi o de análise de sistemas existentes, por ser uma prática que se utiliza quando não 

se consegue descrever as funcionalidades que o sistema deve possuir, pois o projeto 

é multiempresa, ou seja, para qualquer empresa, de qualquer ramo. 

 

3.2 Requisitos Funcionais 

Os requisitos funcionais dizem respeito a todas as funcionalidades do software 

relacionados ao cliente. 

 
[RF001] Efetuar Login 

 

Efetuar Login com suas devidas permissões é necessário um usuário e senha 

liberados pelo administrador, para utilizar o sistema. 

 

[RF002] Notícias 

 

Tem como objetivo o cadastro de noticias no sistema, onde também será 

possível a modificação e exclusão do mesmo. 

 

[RF003] Cadastro de Menu 

 

Tem como objetivo cadastrar o menu que o site irá conter, onde também será 

criada uma página padrão em branco no site e linkado ao menu automaticamente, 

será possível também a modificação e exclusão do mesmo. 

 

[RF004] Conteúdo Páginas 

 

Tem como objetivo cadastrar o conteúdo das páginas criadas no site, onde 

também será possível a modificação e exclusão do mesmo. 
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[RF005] Página Inicial 

 

Tem como objetivo cadastrar imagens e o conteúdo da página principal que o 

site irá conter, onde também será possível a modificação e exclusão do mesmo. 

 

[RF006] Meta-Tags 

 

Cadastro das metas tags (Tags que são colocadas internamento no script do 

site, para que o site seja mais bem otimizado nos buscadores, como por exemplo, o 

Google. Ex.: No site do Parque Nova Cascata, as metas tags são: Café, Café Colonial, 

Cascata, Parque, Diversão, Natureza, Pelotas, Rio Grande do Sul, Turismo, etc.). 

 

[RF007]Cabeçalho 

 

Será possível a modificação do logotipo da parte superior do site. 

 

[RF008] Rodapé 

 

Será possível modificação dos textos que aparecem na parte inferior do site. 

 

[RF009] Contato Clientes  

 

Será possível o cadastro de contato, onde serão salvos os e-mails dos clientes 

para que possam receber e-mails do site. 

 

 

[RF010]Newsletter ("boletim de novidades") 

 

Será possível montar um texto com imagens, e enviar para todos os e-mails 

cadastrados no banco de dados. 

 

[RF011] Categoria 

Será possível o cadastro de categoria, onde serão classificadas as notícias que 

estão em determinada categoria. 
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3.3 Requisitos Não Funcionais 

Os requisitos não funcionais dizem respeito às características externas do 

sistema que não estão diretamente relacionadas ao usuário. Prezam a excelência da 

qualidade ao produto final. 

 

[RNF001]Acesso a web 

 

O sistema foi desenvolvido literalmente para ambientes que tenham acesso a 

internet, assim facilitando e trazendo maior comodidade ao usuário que poderá 

acessar o sistema de qualquer lugar.  

 

 [RNF002] Internet 

 

Por ser um sistema integralmente ligado à web, necessita-se que o usuário 

tenha conexão com uma rede, seja local, Wi-Fi ou 3G. 

 

[RNF003] Portabilidade 

 

O sistema deverá rodar em qualquer plataforma, ou seja, pode ser utilizado em 

qualquer browser e sistema operacional. 

 

[RNF004] Treino do usuário 

 

Os usuários só poderão operar o sistema após receber o treinamento 

adequado de como o sistema funciona e de que forma deve ser utilizado. 

 

[RNF005]Autenticação 

 

Os usuários só terão acesso ao sistema através de um cadastro com senha. 

 

[RNF006] Tempo limite de sessão 

 

A seção expira depois de 20 minutos sem o usuário utilizar o sistema. 
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[RNF007] Tempo de resposta 

 

O sistema deverá apresentar uma resposta imediata, pois a atualização feita 

pelo usuário deve aparecer em questão de segundos em sua representatividade web. 

 

[RNF008] Implementação 

 

O sistema deverá ser desenvolvido na linguagem Java Web. 

 

[RNF009] Integração 

 

O sistema deverá se comunicar com o PostgreSQL, para trocar e processar 

dados geridos por outras aplicações. 
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4. METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO 

 

A metodologia utilizada no projeto será em cascata que possibilitará voltar e 

refazer processos finalizados, fazendo com que possam ser feitas correções e 

aperfeiçoamento do que já foi desenvolvido. As etapas do desenvolvimento são: 

levantamento de requisitos; análise dos requisitos; projeto (modelagem); 

desenvolvimento do sistema (implementação); testes; implantação. A imagem abaixo 

demonstra o modelo em cascata detalhado (figura 23). 

 

 

Figura 2 – Exemplo da metodologia utilizada 

 

Levantamento de requisitos: basicamente diz a respeito do que deve ser 

feito; 

Análise de requisitos: compreender o objetivo, as necessidades, 

características e funcionalidades que o sistema deve possuir; 

Projeto: busca representar os requisitos por meio de um conjunto de 

representações gráficas ou descritas, visando facilitar a criação do código fonte e sua 

respectiva implementação; 

 Implementação:etapa em que a codificação do sistema é efetivamente 

executada. 

 Testes: é necessário “testar” o software ou sistema, esta verificação visa 

apurar a existência de eventuais erros no sistema. São elaborados documentos 

                                                           
3
http://jonasmagnus.blogspot.com.br/2012/07/metodologia.html 

http://jonasmagnus.blogspot.com.br/2012/07/metodologia.html
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conhecidos como “planos de testes”, para assegurar que o sistema atende a todas as 

especificações elaboradas na fase de requisitos (SUMMERVILLE, 2003);  

 Implantação: fase em que o sistema entra em produção. 
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5. MODELAGEM DO SISTEMA 
 

5.1 Descrição do caso de uso 

 

5.1.1 Efetuar Login 

Atores: Administrador e Cliente.  

Prioridade: 5 

 
Fluxo de eventos principal (básico): O caso de uso inicia quando o usuário 

deseja entrar no sistema. Cada usuário irá acessar sua conta com seu login e senha 

com uso do teclado do computador, após isso, é necessário pressionar a tecla ENTER 

ou clicar no botão ENTRAR, encerrando assim o caso.  

Fluxo de Dados Alternativos: Caso o usuário erre seus dados (login ou senha), 

o sistema irá informar na tela de login, que seus dados estão incorretos, assim o 

usuário deverá digitar os seus dados novamente. O caso se encerra quando os dados 

estiverem corretos. 

 

5.1.2 Cadastro de Usuários 

Atores: Administrador. 

Prioridade:4 

 

Fluxo de Eventos Principal: O caso de uso inicia quando o usuário deseja 

cadastrar um cliente. O usuário entrará no sistema, logo após no menu “Cadastros 

Gerais” onde deverá clicar no link “Usuários”. Após isso deve ser clicado no botão 

“Novo Usuário”, logo aparecerá uma tela de cadastro, onde devem ser preenchidos 

todos os dados necessários da pessoa como: nome,CPF/CNPJ, endereço, telefone, e-

mail. 

Fluxo de Dados Alternativos: Caso o cliente tenha mudado o telefone, por 

exemplo, o administrador poderá alterar os dados através do botão EDITAR. 
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5.1.3 Cadastro de Noticias 

Atores: Administrador e Cliente. 

Prioridade: 5. 

  

Fluxo de Eventos Principal: O caso de uso inicia quando o usuário deseja 

cadastrar uma noticia. O usuário entrará no sistema, logo após no menu “Cadastros 

Gerais” onde deverá clicar no link “Noticias” . Após isso deve ser clicado no botão 

“Nova Notícia”, logo aparecerá uma tela de cadastro, onde devem ser preenchidos os 

dados referentes a noticia como: título, subtítulo, descrição, autor e categoria. 

Fluxo de Dados Alternativos: Caso o administrador ou cliente tenham digitado 

algo errado ou tenham que mudar o título, por exemplo, ambospoderão alterar os 

dados através do botão EDITAR. 

 

5.1.4 Cadastro de Menu 

Atores: Administrador e Cliente. 

Prioridade:3 

 

Fluxo de Eventos Principal: O caso de uso inicia quando o usuário deseja 

cadastrar um menu. O usuário entrará no sistema, logo após no menu “Cadastros 

Gerais” onde deverá clicar no link “Menu”. Após isso deve ser clicado no botão “Novo 

Menu”, logo aparecerá uma tela de cadastro, onde deve ser preenchidos os dados 

referente ao menu como: nome do menu e caminho da página. 

 Fluxo de Dados Alternativos: Caso o administrador ou cliente tenham digitado 

algo errado ou tenham que mudar o nome, por exemplo, no botão EDITAR ambos 

poderão alterar o que desejam. 

 

5.1.5 Cadastro de Mídia 

Atores: Administrador e Cliente. 

Prioridade:4 

 

Fluxo de Eventos Principal: O caso de uso inicia quando o usuário deseja 

cadastrar uma mídia. O usuário entrará no sistema, logo após no menu “Cadastros 

Gerais” onde deverá clicar no link “Mídia”. Após isso deve ser clicado no botão “Nova 

Mídia”, poderátambém colocar o nome na foto e descrição. 
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Fluxo de Dados Alternativos: Caso o administrador ou clientetenham digitado 

algo errado ou tenham que mudar a descrição, por exemplo, no botão EDITAR, ambos 

poderão alterar o que desejam. 

 

 

5.1.6 Cadastro de Meta-Tags 

Atores:Administrador e Cliente. 

Prioridade:3 

 

O caso de uso inicia quando o usuário deseja cadastrar uma tag. O usuário 

entrará no sistema, logo após no menu “Cadastros Gerais” onde deverá clicar no link 

“Meta-Tags” . Após isso deve ser clicado no botão “Nova Meta-Tag”, logo aparecerá 

uma tela de cadastro, onde devem ser preenchidos os dados referentes ao contato 

como: todas as palavras chaves que em alguma busca será mais fácil de achar. 

Fluxo de Dados Alternativos: Caso o administrador ou cliente tenham digitado 

algo errado ou tenham que mudar o nome de alguma tag, por exemplo, ambos 

poderão alterar os dados através do botão EDITAR. 

 

5.1.7 Cadastro de Cabeçalho 

Atores: Administrador e Cliente. 

Prioridade:3 

 

O caso de uso inicia quando o usuário deseja cadastrar um cabeçalho. O 

usuário entrará no sistema, logo após no menu “Cadastros Gerais” onde deverá clicar 

no link “Cabeçalho”. Após isso deve ser clicado no botão “Novo Cabeçalho”, logo 

aparecerá uma tela de cadastro, onde devem ser preenchidos os dados referentes ao 

cabeçalho como inserir foto do logo da empresa. 

Fluxo de Dados Alternativos: Caso o administrador ou cliente queiram excluir 

algum cadastro, por exemplo, ambos poderão excluir através do botão EXCLUIR. 
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5.1.8 Cadastro de Rodapé 

Atores:Administrador e Cliente. 

Prioridade:3 

 

Fluxo de Eventos Principal: O caso de uso inicia quando o usuário deseja 

cadastrar um rodapé. O usuário entrará no sistema, logo após no menu “Cadastros 

Gerais” onde deverá clicar no link “Rodapé” . Após isso deve ser clicado no botão 

“Novo Rodapé”, logo aparecerá uma tela de cadastro, onde devem ser preenchidos os 

dados referentes ao rodapé como: descrição. 

Fluxo de Dados Alternativos: Caso o administrador ou cliente tenham digitado 

algo errado ou tenham que mudar a descrição, por exemplo, ambospoderão alterar os 

dados através do botão EDITAR. 

 

5.1.9 Cadastro de Newsletter 

Atores:Administrador e Cliente. 

Prioridade:4 

 

Fluxo de Eventos Principal: O caso de uso inicia quando o usuário deseja criar 

um newsletter. O usuário entrará no sistema, logo após no menu “Cadastros Gerais” 

onde deverá clicar no link “Newsletter” . Após isso deve ser clicado no botão “Novo 

Newsletter”, logo aparecerá uma tela de cadastro, onde devem ser preenchidos os 

dados referentes ao newsletter como: título, descrição, colocar uma imagem se 

desejar, para depois ser enviado a todos os clientes que utilizam o sistema através 

dos cadastros de contato. 

Fluxo de Dados Alternativos: Caso o administrador ou cliente tenham digitado 

algo errado ou tenham que mudar o título, por exemplo, ambos poderão alterar os 

dados através do botão EDITAR. 
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5.1.10 Cadastro de Categoria 

Atores: Administrador e Cliente. 

Prioridade:4 

 

Fluxo de Eventos Principal: O caso de uso inicia quando o usuário deseja 

cadastrar uma categoria. O usuário entrará no sistema, logo após no menu “Cadastros 

Gerais” onde deverá clicar no link “Categoria” . Após isso deve ser clicado no botão 

“Nova Categoria”, logo aparecerá uma tela de cadastro, onde devem ser preenchidos 

os dados referentes a categoria como: descrição. 

Fluxo de Dados Alternativos: Caso o administrador ou cliente tenham digitado 

algo errado ou tenham que mudar a descrição, por exemplo, ambos poderão alterar os 

dados através do botão EDITAR. 

 

5.1.11 Cadastro de Conteúdo Páginas 

Atores: Administrador e Cliente. 

Prioridade:4 

 

Fluxo de Eventos Principal: O caso de uso inicia quando o usuário deseja 

cadastrar algum conteúdo nas páginas. O usuário entrará no sistema, logo após no 

menu “Cadastros Gerais” onde deverá clicar no link “Conteúdo Páginas” . Após isso 

deve ser clicado no botão “Novo Conteúdo Páginas”, logo aparecerá uma tela de 

cadastro, onde devem ser preenchidos os dados referentes a categoria como: 

descrição, imagem e a página que irá o conteúdo. 

Fluxo de Dados Alternativos: Caso o administrador ou cliente tenham digitado 

algo errado ou tenham que mudar a descrição, por exemplo, ambos poderão alterar os 

dados através do botão EDITAR. 

 

5.1.12 Cadastro de Clientes 

Atores: Administrador. 

Prioridade:4 

 

Fluxo de Eventos Principal: O caso de uso inicia quando o usuário deseja 

cadastrar um cliente. O usuário entrará no sistema, logo após no menu “Cadastros 

Gerais” onde deverá clicar no link “Clientes Contato”. Após isso deve ser clicado no 

botão “Novo Cliente”, logo aparecerá uma tela de cadastro, onde devem ser 
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preenchidos todos os dados necessários da pessoa como: nome, endereço, telefone, 

e-mail. 

Fluxo de Dados Alternativos: Caso o cliente tenha mudado o telefone, por 

exemplo, o administrador poderá alterar os dados através do botão EDITAR. 
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6. DIAGRAMAS 

 

6.1 Diagrama de casos de uso 

O Diagrama de Casos de Uso tem o objetivo de auxiliar a comunicação entre 

os analistas e o cliente. Descreve um cenário que mostra as funcionalidades do 

sistema do ponto de vista do usuário. O cliente deve ver no diagrama de Casos de 

Uso as principais funcionalidades de seu sistema (UML, 2013). 

Na FIGURA 3, demonstra o diagrama de caso de uso do sistema a ser 

desenvolvido. 

 
 

 

FIGURA 3 – Diagrama de Casos de Uso. 
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6.2 Diagrama de Classes 

Um diagrama de classes é uma representação da estrutura e relações 

das classes que servem de modelo para objetos. É uma modelagem muito útil para o 

desenvolvimento de sistemas, pois define todas as classes que o sistema necessita 

possuir e é a base para a construção dos diagramas de comunicação, sequência e 

estados (WIKIPEDIA, 2013). 

Na FIGURA 4, está sendo demonstrado o diagrama de classes do sistema e as 

classes que estão contidas no mesmo. 

 

 

 
 

Figura 4 – Diagrama de Classes. 

 
 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Classe_(programa%C3%A7%C3%A3o)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Objeto
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7. TECNOLOGIAS UTILIZADAS 

 

7.1. Tecnologias 
 

7.1.1IDE Netbeans 

É um ambiente de desenvolvimento - uma ferramenta para programadores, que 

permite escrever, compilar, depurar e instalar programas. O IDE é completamente 

escrito em Java, mas pode suportar qualquer linguagem de programação. Existe 

também um grande número de módulos para estender as funcionalidades do IDE 

Netbeans. O Netbeans IDE é um produto livre, sem restrições à sua forma de 

utilização (NETBEANS, 2013). 

7.1.2  PostgreSQL 

O PostgreSQL é um poderoso sistema gerenciador de banco de dados objeto-

relacional de código aberto. Foi escolhido por conta da confiabilidade e integridade de 

dados e também pela capacidade de administrar uma grande quantidade dos mesmos 

armazenados após a implementação do sistema (POSTGRESQL, 2013). 

7.1.3 RiouxSVN 

Um repositório é o local onde estão contidos todos os arquivos do projeto. É 

armazenado no banco de dados do RiouxSVN (FIGURA 54). Foi utilizado para garantir 

a segurança de todos os códigos e dados a cada nova atualização feita no projeto. 

Sendo assim, os arquivos ficam mantidos de maneira segura e podendo ser 

acessados em qualquer momento. 

 

FIGURA 5 - Repositório SVN. 

                                                           
4
http://blog.openalfa.com/introduccion-al-sistema-de-control-de-versiones-git/ - FIGURA ADAPTADA. 

http://blog.openalfa.com/introduccion-al-sistema-de-control-de-versiones-git/
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7.1.4 GlassFish 

O Glassfish é um servidor de aplicação open source para a plataforma Java 

EE. Ele foi escolhido, pois aceita as especificações que foram usadas no sistema 

(GLASSFISH, 2013). 

 

7.2 Frameworks 

 

7.2.1 JEE 

Consiste de uma série de especificações bem detalhadas, dando uma receita 

de como deve ser implementado um software que faz cada um desses serviços de 

infraestrutura. É uma plataforma de programação para servidores na linguagem de 

programação Java, oferecendo diversos tipos de API’S para a criação e execução de 

aplicações portáteis, robustas, escaláveis, confiáveis e seguras diante ao lado do 

servidor (NETBEANS, 2013). 

 

7.2.2JPA 

É um framework utilizado na camada de persistência para o desenvolvedor ter 

uma maior produtividade, com impacto principal num modo para controlarmos a 

persistência dentro de Java. O programador consegue ter uma visão ampla dos 

objetos do Banco de Dados, assim garantindo um ganho em sua produtividade (JPA, 

2013). 

 

7.2.3EJB 

É uma aplicação padrão do JEE, conhecida como Enterprise JavaBeans 

(EJBs), que funciona como um container de uma aplicação. Permite, de diversas 

maneiras, padronizar de forma simples objetos Java, dando-lhes escalabilidade, ciclo-

de-vida gerenciável e gerenciamento de estado. Tem 03(três) tipos fundamenteis, são 

eles: EntityBeans, que representa um objeto que vai persistir numa base de dados ou 

outra unidade de armazenamento, SessionBeans, que executa uma tarefa para o 

cliente. Pode manter o estado durante uma sessão com o cliente ou não e 

MessageDrivenBeans, que processa mensagens de modo assíncrono entre os ejb's e 

cuja API de mensagens é Java Message Service (JMS) (EJB, 2013). 
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7.2.4JSF 

É um framework MVC baseado em Java, onde são feitas as interfaces do 

sistema. Desenvolve aplicações web de forma ágil, e faz parte do JEE (NETBEANS, 

2013). 

 

7.2.5 Primefaces 

O Primefaces é um framework que oferece um conjunto de componentes para 

o JSF. Ele é open source e comporta diversos componentes e é flexível quanto à 

utilização nos códigos do sistema (PRIMEFACES, 2013). 
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8. TELAS DO SISTEMA  
 

8.1 Tela de Login 

Logo abaixo na FIGURA 6, está sendo demonstrada a tela de login, onde deve-

se informar o nome de usuário e senha. Após a digitação dos dados e clicar entrar, o 

sistema comparará se os dados estão corretos. Se estiverem de acordo, o usuário 

seja redirecionado para a página inicial do sistema, caso contrário será informado que 

os dados não conferem. 

 

 

 

FIGURA 6 – Tela de Login do sistema. 
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8.2 Tela Inicial do Sistema 

Logo abaixo, na FIGURA 7, está sendo demonstrada a tela inicial do sistema, 

onde do lado esquerdo da tela, tem-se o menu principal e suas sessões. 

 

 

FIGURA 7 – Tela inicial do sistema. 
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8.3 Tela de Cadastro de Notícias 

Logo abaixo, na FIGURA 8, está sendo demonstrada a tela de cadastro de 

notícias, onde o usuário irá cadastrar notícias atualizadas que irão diretamente para 

seu blog ou site. Ele terá de preencher os campos título, subtítulo, descrição e também 

adicionar uma imagem, se desejar. Já no campo autor, aparecerá automaticamente o 

nome do usuário que estiver logado, e no campo categoria, aparecerá todas as 

categorias cadastradas na tabela “Categoria”. Assim, o usuário poderá escolher qual a 

categoria de sua notícia. 

 

 

FIGURA 8 – Tela de Cadastro de Notícia. 
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8.4 Tela de Notícias 

Logo abaixo, na FIGURA 9, está sendo demonstrada a tela de notícias. É o 

local onde todas as notícias que foram cadastradas no banco, serão visualizadas, 

podendo ser feita a edição ou exclusão de qualquer uma delas. 

 

 

 FIGURA 9 – Tela de Notícias. 

 

8.5 Tela de Pesquisa 

Logo abaixo, na FIGURA 10, pode-se visualizar a tela de pesquisa. O usuário 

poderá pesquisar qualquer notícia, seja por título, subtítulo, palavras contidas na 

descrição ou por autor. Como demonstrado na figura abaixo, foi pesquisado através da 

categoria.  

 

FIGURA 10 – Tela de pesquisa. 
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8.6 Tela principal do site 

Logo abaixo, na FIGURA 11, pode ser visualizado o site do usuário, onde se 

encontram todas as informações cadastradas na página inicial do sistema, como 

imagens e textos. Também é possível visualizar os menus cadastrados e rodapés. 

É possível visualizar conteúdos das redes sociais que a empresa utiliza, bem 

como facebook, instagram e um blog. 

 

 

FIGURA 11 – Tela do Site. 
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8.7 Tela de Notícias do Site 

Logo abaixo, na FIGURA 12, podem ser visualizadasas notícias do site do 

usuário, onde se encontram todas as informações cadastradas no sistema. Na figura, 

está sendo demonstrada a sessão notícia, que são as notícias que o usuário 

cadastrou no gerenciador e as mesmas poderão ser visualizadas no site. Se ele fizer 

qualquer alteração, seja exclusão, edição, automaticamente essa modificação será 

feita no site também. 

 

 

FIGURA 12 – Tela de Notícias do Site. 
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8.8 Tela em branco 

Logo abaixo, na FIGURA 13, pode-se observar uma página do site em branco. 

Ela é criada através do cadastro de menu. Para melhor explicar, tem-se como exemplo 

a figura, que mostra que o “Sobre” foi cadastrado no gerenciador através do cadastro 

de menus e ao entrar no site, pode-se observar que o link encontra-se no menu e ao 

clicar no mesmo, automaticamente, aparece um tela em branco, que é padrão dos 

cadastros de menu e que a seguir, poderá ser adicionado o conteúdo correspondente 

da página, através do cadastro de conteúdo de páginas do gerenciador. 

 

 

FIGURA 13 – Tela em branco. 
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

9.1 Conclusão 

Ao final do desenvolvimento deste projeto, tem-se como produto final o Sistema 

de Gerenciamento de Conteúdo, no qual será utilizado inicialmente pela empresa 

Cambiare, possibilitando que o usuário gerencie seu site, sem que o mesmo necessite 

de conhecimento em linguagem de programação. 

 

9.2 Conclusão pessoal 

Em virtude das inúmeras pesquisas realizadas, o projeto contribuiu e muito 

para um maior entendimento e experiência em programação para a carreira 

profissional. Pude conhecer a fundo, as técnicas utilizadas e aprimorar os métodos 

que foram estudados durante toda a jornada acadêmica. E também, foi possível 

compreender muitos processos envolvidos no desenvolvimento de um sistema. 

 

9.3 Trabalhos futuros 

Futuramente, a ideia é disponibilizar diversas templates para que o usuário 

possa modificar o visual de site, de acordo com seu gosto. 

Outra função importante é transformar o sistema para multiempresa, pois o 

mesmo inicialmente será testado pela empresa Cambiare até que sejam feitas todos 

os ajustes e alterações necessárias. 

Como o projeto conta com um boletim de novidades (newsletter), a ideia é 

aprofundar as funcionalidades do mesmo, pois ele está sendo formulado, para que 

aconteça de fato o envio das novidades para o e-mail cadastrado. 

Por fim, colocar o sistema em um servidor web, para que o usuário possa 

acessar o mesmo de onde estiver diretamente do seu computador, assim facilitando o 

controle e a atualização de seu site. 
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