
øfl

IREI
foliLédnico
daGuarda

Polytechnic
nf Gunida

‘3

RELATÓRIO DE PROJETO

Licenciatura em Engenharia Informática

Andreia Paiva Ernesto

outubro 12018



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gesp.010.03 

Escola Superior de Tecnologia e Gestão 

Instituto Politécnico da Guarda 

 

 
 

 

 

R E L AT Ó R I O  D E  P R O J E T O  

 E M  C O N T E X T O  D E  E S T Á G I O  

 

 

Andreia Paiva Ernesto 

RELATÓRIO PARA A OBTENÇÃO DO GRAU DE LICENCIADO 

EM ENGENHARIA INFORMÁTICA 

10/2018 



 

i 

Agradecimentos 

Em primeiro lugar quero agradecer ao diretor técnico e supervisor, Mestre Micael Costa 

e à sub-supervisora e salesforce developer, mestre Esmeralda Cardoso, da entidade onde se 

realizou o meu projeto em contexto de estágio. Por sua vez agradeço à entidade de 

acolhimento, Dom Digital | Loba, que se disponibilizou para a realização do meu projeto do 

curso Engenharia Informática. Todos ajudaram a encontrar condições para que fosse possível 

conciliar o projeto em contexto de estágio com a academia de Salesforce, de forma a 

assessorar o meu trabalho e permitindo-me obter mais conhecimentos na área. Estiveram 

sempre disponíveis para tudo o que eu necessitasse. 

Agradeço também à equipa de toda a instituição, Dom Digital | Loba, por me 

disponibilizarem o seu tempo e conhecimento para que tudo corresse pelo melhor. Além disso 

ajudaram-me a ambientar-me à plataforma e às suas funcionalidades, ensinando-me sempre 

tudo o que fosse possível para a realização das tarefas durante o projeto. Agradeço mais uma 

vez a quem lá trabalha, pois quando existiam dúvidas faziam tudo para que houvesse uma 

melhor compreensão dos recursos utilizados.  

Gostaria de agradecer ao Instituto Politécnico da Guarda (IPG) por oferecer esta 

oportunidade a todos os seus alunos. Agradeço aqui ao meu professor orientador, Doutor 

António Martins, que me ajudou sempre no estágio e na elaboração deste relatório 

Por último e mais importante, agradeço aos meus pais e irmãs por todo o apoio, não só 

neste projeto, mas em todo o percurso académico. 

 



Relatório de Estágio   

ii 

Ficha de identificação | Elementos Identificativos 

Nome do Estudante: Andreia Paiva Ernesto  

Número de Aluno: 1011713 

Curso: Engenharia Informática 

 

Nome da Entidade de Acolhimento: Dom Digital | Loba 

Morada: Av. Rainha Dona Amélia | Localidade: 6300-749 Guarda 

Telefone: 271 224 509  

 

Duração do Projeto em Contexto de Estágio 

Data Início: 4 de Junho de 2018 

Data Fim: 25 de Julho de 2018 

  

Nome do Supervisor na Entidade de Acolhimento: Micael Costa 

Grau académico do Supervisor: Mestre em Engenharia Informática 

 

Nome da Sub-Supervisora na Entidade de Acolhimento: Esmeralda Cardoso 

Grau académico do Supervisor: Mestre em Computação Móvel 

 

Nome do Orientador na ESTG: António Martins 

Grau académico: Doutor em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores 

https://www.google.pt/search?ei=o9UnW9GpJKuXgAbxi4uwCg&q=dom+digital&oq=dom+&gs_l=psy-ab.3.1.35i39k1l2j0i67k1l3j0i131i67k1j0i67k1l3j0.3021.3856.0.5169.4.4.0.0.0.0.171.464.2j2.4.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.4.464...0i131k1.0.RYysYHK0xIY


Relatório de Estágio   

iii 

Lista de siglas e acrónimos  

API (Application Programming Interface) 

CCP (Certificado de Competências Pedagógicas) 

CSS (Cascading Style Sheets) 

CRM (Customer Relationship Management) 

ECTS (European Credit Transfer System) 

ER (Entidade Relacionamento) 

ESTG (Escola Superior de Tecnologia e Gestão) 

GFUC (Guia de Funcionamento da Unidade Curricular) 

HTML (HyperText Markup Language) 

IPG (Instituto Politécnico da Guarda) 

PDF (Portable Document Format) 

REST (Representational State Transfer) 

UML (Unified Modeling Languge) 

K-12 (k to twelve) 

 

 

 

  



Relatório de Estágio   

iv 

Resumo  

Este relatório relata todo o projeto realizado em contexto de estágio na empresa Dom 

Digital | Loba que consistiu na criação de uma aplicação Salesforce para gestão académica 

de forma a ser usada personalizadamente por vários tipos de estabelecimentos de ensino, o 

que poderá ser útil a instituições de formação. 

Desta forma este documento apresenta a empresa acolhedora, a análise feita antes do 

início do desenvolvimento da aplicação em si, expõe metodologias, automatismos, 

programação concebida e tecnologias utilizadas. 
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Abstract  

This report described all project carried out in the context of internship at the company 

Dom Digital | Loba which consists in creating a Salesforce application for academic 

management in a way that can be used by various types of educational institutions, which 

may be useful for teaching institutions. 

In this way this document shows the welcoming company, the before analysis before the 

development of the application itself, exposes methodologies, automatisms, conceived 

programming and technologies used. 
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1 Introdução 
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Hoje em dia a tecnologia faz parte de tudo. Desta forma, um estabelecimento de 

ensino deve ser o primeiro a evoluir neste sentido. Para que exista mais produtividade nos 

seus alunos ou mesmo mais eficiência por parte dos seus professores. 

Nos dias correntes, aplicações deste tipo são demasiado importantes visto 

conseguirem executar ações sem ser necessário a ação humana, o que permite reduzir o 

trabalho e as despesas por parte da instituição. Uma escola pode ser assim vista como 

algo evoluído e mais eficiente. 

 

1.1 Caraterização sumária da instituição 

A instituição de acolhimento do estágio, agora também conhecida como Loba, é a 

Dom Digital. A Dom Digital é uma filial da empresa Loba que por sua vez é sediada na 

cidade da Guarda.  

Desde 2003, a empresa é a primeira a trabalhar com Salesforce  no país e são, assim, 

o seu primeiro parceiro tecnológico da empresa homónima. Sendo também parceiros em 

consultoria (Salesforce Gold Partner) e em desenvolvimento de aplicações na cloud 

(AppEchange Program Partner). 

A empresa tem várias aplicações desenvolvidas de destaque, entre elas Dom Hotel, 

Speedy Data, Sol Global, Deal More, ou mesmo aplicações mais conhecidas como RTP 

Play. Caracteriza-se como uma empresa que tem uma oferta global e integrada de 

soluções de promoção, comunicação, relacionamento e interação da sua marca com os 

clientes. (Fonte: https://www.domdigital.pt/) 

Tendo em conta que estão em processo de transição para a Loba, contam agora com 

quatro estabelecimentos, tal como se pode ver na figura 1, no mapa onde se encontra, no 

Porto, mais concretamente em Oliveira de Azeméis a sede da empresa e em Aveiro, na 

Guarda e em Lisboa, as suas filiais. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Mapa sede e filiais da empresa 

 (Fonte: Elaboração própria) 
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Quanto aos serviços diferenciados têm vertentes distintas na Loba, e na sua filial da 

Guarda, Dom Digital.  

Na Dom Digital realizam-se serviços de marketing digital, aplicações e fábrica de 

bots, enquanto que na Loba criam-se marcas, lojas online conhecidas como e-commerce, 

aplicações e design de produtos. (Fonte: https://www.domdigital.pt/) 

 

1.2 Motivação  

A raiz da motivação para o desenvolvimento do projeto foi a possibilidade da 

realização de um estágio na empresa Dom Digital. Com isto a aluna pretendeu a maior 

retenção de conhecimentos e experiência na área. Outro fator de grande importância foi 

a possibilidade de contribuir para o setor educativo com o desenvolvimento de uma 

aplicação para a evolução do mesmo. 

Por estes motivos, quando foi proposto pela empresa este projeto, a aluna ficou 

verdadeiramente cativada e empenhada, não só por puder aplicar conteúdos adquiridos 

ao longo do curso, mas também por conseguir aprender algo mais. 

A criação de uma aplicação real que facilitará a vida a algumas instituições 

acadêmicas deixou a aluna ainda mais dedicada ao projeto e com uma satisfação enorme, 

querendo fazer o melhor possível. 

Todos estes, foram coeficientes importantes que levaram a realização deste projeto. 

 

1.3 Enquadramento  

O projeto justifica-se pelo facto de a empresa já ter desenvolvido duas aplicações na 

área. Essas aplicações foram soluções dedicadas a clientes específicos. Ou seja, existe a 

necessidade de desenvolver algo que se enquadre em vários tipos de clientes.  

Na figura 2 podem ver-se os clientes para quem já foram desenvolvidas estas soluções 

em particular. 

 

 

 

 

 
Figura 2 - Logótipos soluções desenvolvidas na área 

(Fonte: Dom Digital) 
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1.4 Descrição do problema  

O problema consiste na necessidade da criação deste tipo de aplicações dentro da 

empresa, pois têm clientes, estabelecimentos de ensino, que precisam de softwares reais 

e eficazes. Para tal, a solução consiste numa aplicação que seja generalizada para vários 

tipos de clientes, sejam eles de K-12 (k to twelve, do jardim de infância ao décimo 

segundo ano) ou de ensino superior. 

 

1.5 Objetivos  

O objetivo principal é criação de uma aplicação funcional e eficiente, sendo de versão 

de demonstração e desenvolvida em salesforce para Gestão Académica, isto é uma 

aplicação que será útil a vários tipos de estabelecimentos de ensino de forma 

personalizada. Estes estabelecimentos podem ser instituições de formação, tais como 

instituições até ao ensino secundário, ou mesmo instituições de ensino superior. 

Com a criação desta aplicação pretende-se reter conceitos de salesforce, dominar a 

análise de projetos e as suas definições de requisitos e tenciona-se a compreensão de 

automatismos e programação em salesforce. 
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1.6 Plano de estágio | Etapas do Estágio  

No desenvolvimento deste projeto tem-se em conta quatro etapas fundamentais, sendo elas: 

 Analisar conceitos de Salesforce e conhecer uma aplicação real da Dom Digital sobre escolas. 

 Apresentar Modelo ER e definir fluxo de funcionamento. 

 Desenvolver aplicação no Salesforce. 

 Testes, melhoramentos finais. 

 Na figura 3, encontra-se o plano de estágio num mapa de Gantt onde o objetivo é ilustrando o avanço nas diferentes etapas do projeto. 

Figura 3 - Plano de estágio 

(Fonte: Elaboração própria) 
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1.7 Estrutura do documento  

Este documento tem uma estrutura bem definida. Nesta secção do relatório está uma 

descrição do que se pode deparar em cada capítulo deste relatório. 

Inicialmente, na introdução do relatório, capítulo 1, encontra-se uma caracterização 

da instituição Dom Digital | Loba, a motivação e enquadramento que levou à criação da 

aplicação realizada, a descrição do problema inicial, os objetivos do projeto definidos 

inicialmente e o plano de estágio de acordo com os objetivos propostos. 

No capítulo 2 está uma análise do logótipo criado para o projeto, um estudo de 

mercado com os potenciais clientes e com tabela de concorrentes.  

No seguimento do documento, no capítulo 3, dentro da metodologia utilizada fica a 

descrição da aprendizagem necessária para a concretização deste projeto e um resumo da 

definição da metodologia utilizada no desenvolvimento. 

Posteriormente, no capítulo 4, pode ver-se uma análise dos requisitos, tendo uma 

tabela com classes/objetos utilizadas, o modelo ER, todos os diagramas de linguagem 

UML criados, a tabela de atores com os respetivos casos de usos indicando a sua 

hierarquia dentro da aplicação e o dicionário de dados de todos os objetos desfrutados no 

decorrer do projeto. 

No capítulo 5 é possível ver quais as tecnologias indispensáveis para o projeto, sendo 

elas a plataforma Salesforce, o Visualforce, o Apex, a ferramenta MavensMate, o editor 

Sublime Text e o Source Tree. 

Como continuidade tem-se o capítulo 6 onde se podem ler todas as atividades criadas 

na implementação do projeto. Aqui expõem-se todos os automatismos criados, todas as 

páginas web produzidas e os seus controladores. Além disso, neste capítulo, é possível 

entender como foram produzidos os emails que são enviados através da aplicação. 

No capítulo 7 estão as verificações e validações. Nesta secção encontram-se imagens 

de ecrãs da aplicação para assim validar a veracidade da conceção da aplicação. 

Por fim, no capítulo 8, há uma conclusão para clarificar o que correu bem e o que 

poderia ter corrido melhor ao longo do projeto, as referências bibliográficas e os anexos 

onde se pode, por exemplo, consultar o código desenvolvido.
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2 Estado da Arte | Setor Educativo 
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Para um negócio ser viável é necessário que existam clientes para usufruir do que o 

negócio tem para dar. No setor académico, como é óbvio existem muitos “clientes”, desde 

escolas de ensino primário a escolas de ensino superior. Iremos, então, entender se este 

projeto é exequível.  

Além disso é necessário distinguir este projeto de outros existentes na área. Algumas 

das aplicações existentes são confusas e ineficazes. Para tal neste capítulo irá provar-se 

que esta aplicação pode diferenciar-se das demais. 

 

2.1.Definição da marca 

De acordo com o projeto e o seu objetivo, foi desenvolvida uma identidade visual 

onde se escolheu o nome “SchoolDemo”. 

A aluna pesquisou e pensou numa solução de design para logótipo da aplicação. 

Foram desenvolvidas algumas marcas e posteriormente foi feita uma escolha dessa 

panóplia. Na figura 4 encontra-se toda a análise para a identidade visual efetuada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Logótipos feitos para o projeto 

(Fonte: Elaboração própria) 
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O logótipo escolhido foi o número 6 e pode ver-se a sua aplicação em várias situações, 

ou seja, o seu mockup, no anexo A1, na página 63. Nesse mockup pode observar-se a 

aplicação do mesmo em vários tipos de fundo. 

 

2.2.Potenciais Clientes 

A promotora do projeto fez uma pesquisa para auscultar os potenciais clientes 

existentes na Guarda e em Portugal. Chegou à conclusão que no distrito da Guarda em 

2016 existiam 75 estabelecimentos de ensino, desde do pré-escolar ao ensino superior, já 

em Portugal, no mesmo período e tendo em conta os mesmos métodos, existiam 14 280, 

pelo que o projeto é fundamentado pelos potencias clientes que tem. 

Na tabela 1 encontra-se o estudo feito.  

 Guarda - 2016 Portugal 2016 

Pré-escolar 32 6 014 

1º ciclo ensino básico 27 4 314 

2º ciclo ensino básico 5 1 209 

3º ciclo ensino básico 5 1 486 

Ensino secundário 3 963 

Ensino superior 3 294 

Total 75 14 280 

Tabela 1 - Potenciais clientes Guarda e Portugal 

 

 

 

Na figura 5 e 6 encontram-se os esboços esquemáticos da tabela 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fonte: https://www.pordata.pt/Municipios/Quadro+Resumo/Guarda+(Munic%C3%ADpio)-230908) 

 

Figura 6 - Potenciais clientes Guarda Figura 6 - Potenciais clientes Portugal 

(Fonte: Elaboração própria) 
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2.3.Tabela de comparações com concorrentes 

Além dos potenciais clientes, foi realizado um estudo aprofundado das aplicações da 

concorrência. Para tal na tabela 2 pode ver-se as comparações de forma a entender melhor 

quais as funcionalidades do produto e as dos seus concorrentes. 

 

 

 

 

 

PARA QUEM? 

Quem usa? Personalizável a 

todo o tipo de 

utilizador,, ou 

seja, aplicável a 

instituições de 

ensino superior 
ou de K-12. 

 

Milhares de escolas 

K-12 por 30 países 

e 42 distritos para 

transformar as 

comunidades 

escolares. 

Educação em 

universidades, ou 

seja, 

redirecionado 

para ensino 

superior. 

Direcionado para 

K-12 em todo o 

mundo, incluindo 

escolas públicas, 

privadas, 

católicas, 

religiosas, charter 

e internacionais.  

Tamanho do 

cliente alvo 

(utilizadores) 

1 - 1000+ 10 - 1000+ 1 - 499 1 - 1000+ 

DETALHES DE PRODUTO 

Plataforma 

Plataformas 
    

 

Funcionalidades | Back-office 

Gestão de faltas 
    

Gestão de 

avaliações 
    

Relatórios 

acadêmicos 
    

Gestão de 

matrículas 
    

Gestão de 

comportamento 

dos alunos 

    

Gestão da 

biblioteca 
    

Gestão do bar 
    

Gestão de turmas 
    



Relatório de Estágio  Estado da Arte | Setor Educativo 

11 

Gestão clínica 
    

Gestão de 

inscrições 
    

Calendário de 

eventos 
    

Gestão de 

instalações 
    

Gestão de 

professores / 

funcionários 

    

Gestão financeira 
    

Gestão de 

angariação de 

fundos 

    

Informação do 

estudante / 

Registos 

    

Formulários 

personalizados 
    

Funcionalidades | Front-office 

Sumários das 

aulas 
    

Tarefas 

individuais 
    

Gestão de 

planeamento da 

aula 

    

Portal para os pais 
    

Portal do 

estudante 
    

INTEGRAÇÕES COM OUTROS SISTEMAS 

Canvas LMS 
    

Schoology 
    

SchoolMint 
    

Moodle 
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QuickBooks 
    

PREÇOS 

Preço inicial NA1 $4000.00 NA NA 

Teste grátis 
    

Versão grátis 
    

Necessário cartão 

de crédito 
    

     

RATING 

Geral  
   

Fácil de usar  
   

Serviço ao cliente  
   

Preço/Dinheiro  
   

Tabela 2 - Comparação de funcionalidades com concorrentes 

 

 

De acordo, com a análise da tabela acima da tabela, é de notar que a plataforma 

da SchoolDemo se diferencia por puder ser utilizada por todos os tipos de estabelecimento 

de ensino. Permite a gestão de faltas, avaliações, matrículas, turmas, inscrições e 

professores. Além disso, tem relatórios académicos e formulários personalizados. 

                                                 
1 NA ou N/A é uma abreviação, em inglês, de not applicable ou not available, ou seja, em português 

significa não aplicável ou não disponível respetivamente. 

(Fonte: https://www.capterra.com e elaboração proópria) 
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3 Metodologia e análise de requisitos  
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Nos dias que correm, uma instituição de formação deve possibilitar inscrições e 

matriculas virtualmente sem ser necessário a deslocação ao local. Assim sendo, a 

aplicação desenvolvida em salesforce, com uma metodologia ágil, vai resolver os 

problemas que subsistem e persistem dentro de uma escola. 

É também importante, que após a inscrição ou matrícula, a aplicação permita aos 

alunos ver as suas faturas, as suas notas, as suas faltas e presenças. No caso dos 

professores, deve permitir que lancem as notas ou que marquem as devidas faltas 

facilmente. Além disso, a secretaria deve conseguir fazer a gestão dos dados existentes de 

forma simples. Estes são alguns dos requisitos que a SchoolDemo tem e que facilita todos 

os envolventes. 

 

3.1 Aprendizagem salesforce 

Para a aquisição de conhecimentos na tecnologia salesforce utilizou-se a plataforma 

de aprendizagem online intitulada de Trailhead. Além disso, por ser uma tecnologia 

completamente nova, a aluna inscreveu-se na academia Salesforce que a empresa estava 

a disponibilizar. 

Esta plataforma é a maneira mais eficiente de aprender salesforce. Comparada a um 

jogo vai “puxando” os seus utilizadores para aprender mais e a subir de “níveis”. A 

plataforma vai atribuindo pontos e emblemas e tem como objetivo o aumento das 

capacidades e habilidades dentro do salesforce. 

Dentro da plataforma existem “trilhas” que são caminhos de aprendizagem guiados 

que traçam o curso de quem aprende. Além das trilhas existem os emblemas que são 

tutoriais breves, feitos ao ritmo de cada um. Estes emblemas ensinam tópicos isolados 

que uma pessoa quer aprender de imediato. Na figura 7 são mostradas as trilhas que a 

aluna conseguiu fazer, os seus pontos, os seus emblemas e as habilidades que conseguiu 

obter através da plataforma. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Perfil da aluna na plataforma Trailhead 
(Fonte: https://trailhead.salesforce.com/pt-BR/home) 
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3.2 Metodologia usada no desenvolvimento do projeto 

Na criação da aplicação em si utilizou-se o desenvolvimento de software como 

metodologia ágil. Isto é, contrariamente às metodologias de abordagem tradicional, a 

metodologia ágil é mais leve no processo da sua aplicação. 

Esta metodologia tem alguns conceitos importantes que são contrários às 

metodologias tradicionais. Isto é, num processo ágil fala-se de indivíduos e interações 

contrariamente a processos e ferramentas. Fala-se em aplicações executáveis ao invés de 

documentação.  

Escolheu-se esta metodologia pois é reservada a equipas pequenas e médias (neste 

caso a equipa é a aluna) que desenvolvem funcionalidade vagas que rapidamente podem 

ser modificadas. Ou seja, dentro da metodologia ágil escolheu-se Extreme Programming. 

Aqui encontram-se como propriedades principais a abordagem incremental, uma 

abordagem que permite o software ser contruído e entregue por étapas, sendo essas étapas 

conjuntos de funcionalidades que são programados e testados. Neste projeto existiu muita 

comunicação ágil entre pessoas e um feedback constante. 

Além disso o Extreme Programming assenta em práticas que tornam os riscos 

reduzidos e que para o projeto são fulcrais. Entre essas práticas encontram-se o 

planeamento, ou seja, decidir o que deve ser feito agora e o que pode ser adiado, a 

realização de teste contínuos, ou seja, desenvolver e testar de modo a reduzir custos e 

complexidade, a integração contínua, que consiste em integrar apenas um conjunto de 

alterações de cada vez, isto uma prática que funciona bem pois como é óbvio é mais fácil 

corrigir erros. 

Desta forma, usa-se neste projeto a metodologia ágil, visto ser a metodologia utilizada 

dentro da Dom Digital, existindo sempre reuniões constantes. Estes métodos são 

importantes no contexto do projeto pois permitem à aluna ter o trabalho organizado e a 

conseguir realizá-lo mais facilmente, de forma a que fique bem desenvolvido e sem erros 

que possam ser prejudiciais posteriormente. 
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3.3 Diagrama de contexto 

O diagrama de contexto é uma ferramenta utilizada para delinear o objetivo de um 

projeto através de uma representação. Ilustra como os dados fluem no sistema. Sendo o 

nível mais alto que representa todo o sistema da aplicação como um único processo, é 

composto por fluxos de dados que mostram as ligações entre o sistema e as entidades 

externas. Este diagrama é uma forma de representar o projeto e a relação que tem com o 

ambiente ao redor. 

É uma ferramenta essencial, importante para situar o intuito do sistema no início do 

seu desenvolvimento. Para tal, o diagrama deste projeto, pode ser visto na figura 8. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

3.4 Tabela de atores e respetivos casos de uso 

A tabela 3 pretende apresentar os atores envolvidos e as suas ações para com a 

aplicação. Através da mesma pode entender-se a função de cada um dentro do projeto. 

Ator Função no projeto 

Administrador  

(Administrador do sistema) 

Resolver erros da aplicação. 

Criar mais funcionalidades. 

Fazer a manutenção da aplicação. 

Maketing Gerir as Leads da aplicação. 

Gestor Secretaria Gerir inscrições e matrículas. 

Gerir notas. 

Fornecer documentos de pagamento. 

Gerar documentos como percurso académico do aluno. 

Marcar faltas. 

Atribuir notas. 

Gerir cursos, disciplinas ou planos curriculares. 

(…) 

Figura 8 - Diagrama de contexto do projeto 

(Fonte: Elaboração própria) 
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Professor  Marcar faltas aos alunos. 

Atribuir avaliações. 

Aluno Criar inscrição e matrícula. 

Pagar documentos de pagamentos. 

Ver os próprios documentos de pagamentos. 

Nota: Inicialmente tudo o que o aluno fizer será através do site e dos 

emails automáticos. 

Tabela 3 - Funcionalidades de cada ator na aplicação/website 

  

Além disso, a figura 9 permite entender o funcionamento e a hierarquia dos perfis 

existentes na aplicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Diagrama de casos de uso 

Este é um diagrama que auxilia a comunicação dos gestores de projeto para o cliente. 

O diagrama de casos de uso, também definido em linguagem UML, descreve um 

cenário que mostra as funcionalidades do sistema do ponto de vista do utilizador. O 

objetivo é que quem não é o programador do projeto consiga entender as principais 

funcionalidades do seu sistema. 

O diagrama com os casos de uso mais importantes pode ser consultado na figura 

abaixo, ou seja, figura 10. 

Figura 9 - Hierarquia de perfis dentro projeto 

(Fonte: Elaboração própria) 
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3.6 Diagrama de fluxo 

O diagrama de fluxo de uma operação permite entender o fluxo de informações de 

um certo processo. Para pessoas externas ao projeto é uma forma de alcançar o 

conhecimento de como a informação irá passar de um lado para o outro, já para quem 

desenvolve o projeto possibilita a perceção correta de como será a criação desse mesmo 

processo. Neste projeto foi criado um fluxograma de dados para entender o processo de 

uma inscrição através do website.  

Esse diagrama serviu descrever o processo e pode ser observado na figura 11. 

 

Figura 10 - Diagrama de casos de uso 
(Fonte: Elaboração própria) 
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3.7 Diagrama de componentes 

A estrutura de uma aplicação é mostrada através de um diagrama de componentes. 

Este diagrama descreve todos componentes do software em si, tendo em atenção as suas 

interfaces e dependências admitindo assim desenhar sistemas de alto nível. 

Os diagramas de componentes são importantes pelo facto de definirem aspetos 

concretizáveis e mostrarem um modelo da aplicação antes de serem feitas alterações ou 

melhoramentos de funcionalidades ou requisitos. 

Para este efeito, criou-se o diagrama que pode ser visualizado na figura 12. A figura 

representa os componentes existentes na aplicação de gestão académica. Inclui-se 

também que, para fazer a gestão de todos os elementos identificados na figura, é 

necessário controlo de acesso à base de dados da aplicação. 

Figura 11 - Diagrama de fluxo de uma inscrição 

(Fonte: Elaboração própria) 
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3.8 Diagrama de pacotes 

Os diagramas de pacotes auxiliam a representação de subsistemas dentro da 

arquitetura de uma aplicação. Tal como o nome indica o seu componente principal é o 

pacote que pode expor um módulo. Esse mesmo pacote pode agrupar outros pacotes 

representantes de casos de uso. Na figura 13 está o diagrama referente à aplicação 

SchoolDemo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Diagrama de componentes 

(Fonte: Elaboração própria) 

Figura 13 - Diagrama de pacotes 

(Fonte: Elaboração própria) 
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Na figura anterior, figura 13, são percetíveis os pacotes mais importantes da mesma. 

Como se pode ver tudo começa com a gestão de alunos que implica um outro conjunto 

de pacotes, sendo eles as inscrições que geram faturas e matrículas. Além disso, para 

existirem inscrições, matrículas ou faturas tem de existir toda uma gestão de dados 

internos da escola, tais como dados de cursos, disciplinas, formadores, turmas e 

coordenadores de curso. 

 

3.9 Diagrama de instalação 

O diagrama de instalação é mais um dos diagramas definidos em linguagem UML. 

É um diagrama que define a arquitetura e a aparência do sistema em que estarão 

ligados todos os seus componentes. Descrevendo todos os recursos, tanto de hardware 

como software, que a aplicação precisa para funcionar no seu pleno, é um diagrama 

importante. Fora isso, também apresenta a interação desses recursos com outros 

componentes de processamento. A figura que mostra o diagrama alusivo a este projeto 

pode ser consultada na figura abaixo, figura 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 - Diagrama de instalação 

(Fonte: Elaboração própria) 
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No diagrama de instalação da SchoolDemo, apresentado na figura 14 compreende-se 

que para qualquer ação dentro da aplicação é necessário a ligação à Internet, que está 

ligada ao servidor de forma a puder fazer leituras ou escritas na base de dados do projeto. 

Além disso, entende-se que a administração do sistema será orientada pela secretaria da 

escola e a inscrição ou matrícula de um aluno gerida pelo próprio. 

 

3.10 Tabela de classes/objetos 

Para analisar os requisitos a serem utilizados no projeto, pensou-se primeiro nas 

entidades necessárias.  

As entidades, que no geral se chamam tabelas na nomenclatura Salesforce, intitulam-

se de objetos. Começou-se por pensar nas entidades que seriam objetos já existentes do 

Salesforce e nos que teriam de ser criados de raíz.  

Para tal, criou-se a tabela 4 de objetos a serem utilizados, sendo os mesmos 

diferenciados por objetos padrão (os que já existem na Salesforce) e os que foram criados 

de raíz. 

 Objetos Descrição 

S
ta

n
d

a
rd

 

Lead 

Potencial cliente da escola. Neste caso que demonstrou interesse em 

obter o serviço prestado, ou seja, alunos que pretendem frequentar 

algum curso da instituição em questão.  

Contas Departamentos dentro de uma escola, parceiros da mesma ou alunos. 

Contactos 
Alunos, formadores/coordenadores ou contactos gerais, sendo eles 

contactos de parceiros. 

Inscrições 
As inscrições de um aluno num determinado curso (personalizou-se o 

objeto existente “oportunidades”). 

Matrículas 
As matrículas de um aluno num curso (personalizou-se o objeto 

existente “contratos”). 

C
ri

a
d

o
s 

Documento de 

Pagamento 

Faturas geradas de inscrições ou matrículas, podendo ser taxas iniciais, 

prestações de propinas, entre outros. 

Curso Cursos existentes por departamento numa escola. 

Coordenador de Curso Coordenador de um determinado curso, diferenciado pelo seu tipo.  

Turma Turmas geradas para cada curso, podendo estar fechadas ou abertas. 

Formador Disciplina Formador de uma determinada disciplina. 

Disciplina Disciplinas existentes dentro da instituição. 
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Plano Curricular 

Plano curricular de um determinado curso, ou seja, diferencia as 

disciplinas por curso. Isto quer dizer que uma disciplina pode ser 

diferenciada por curso, sendo a duração da mesma, o número de 

créditos ou mesmo sabendo se é ou não num determinado curso. 

Avaliação Disciplina 
Avaliação da disciplina dada a um determinado aluno tendo em conta 

a sua matrícula. 

Falta Falta verificadas num determinado contacto, podendo ser de alunos ou 

formadores. 

Tabela 4 - Descrição de classes/objetos utilizados 

3.11 Modelo Entidade Relacionamento (ER) 

Sendo um modelo de dados, o modelo entidade relacionamento pretende descrever os 

dados e toda a informação de negócio do projeto, isto é, reflete processo de negócio no 

seu geral. Este modelo é importantíssimo no que toca à construção da base de dados. 

Nenhum projeto deve começar sem ser feita a analise ou criação do mesmo. Tal como o 

nome indica, neste modelo existem dois componentes essenciais, as entidades que são as 

classes ou os objetos do projeto e as relações entre os mesmos. Por sua vez os objetos têm 

também atributos que são as características referentes ao mesmo. Por exemplo, um objeto 

deste projeto será “Curso”, terá atributos tais como o nome, o tipo de curso, a sua duração 

entre outros. Além disso pode ter relações entre outros objetos. Afirmar-se-á que o objeto 

“Curso” tem uma relação de um para muitos com o objeto “Turma” pois um curso poderá 

ter uma ou mais turmas e uma turma pertencerá a um e a um só curso.  

Na figura 15, na página seguinte, encontra-se o modelo ER simplificado deste projeto. 

Neste modelo são apenas ilustrados as entidades e os seus relacionamentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 - Modelo ER simplificado 

(Fonte: Elaboração própria) 
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Para além do modelo simplificado, a promotora do projeto criou um modelo mais complexo, onde se podem ver todos os 

atributos que são usados em cada objeto. O modelo ER completo deste projeto pode ser consultado na figura 16.  

 

 

Figura 16 - Modelo ER completo 
(Fonte: Elaboração própria) 
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3.12 Dicionário de dados 

Após toda a análise feita anteriormente, a aluna focou-se na criação do dicionário de 

dados para todos os atributos salientando cada objeto existente no diagrama ER criado. 

O dicionário de dados é responsável por mostrar o que cada atributo significa tendo 

em conta o tipo de dados e todas as restrições que a ele se associam. Isto consente que 

futuros programadores deste projeto tenham o trabalho simplificado ou que futuros 

clientes compreendam melhor o modelo da aplicação. No anexo A2, na página 65, pode 

ser consultado o dicionário de dados tendo em conta cada uma das classes necessárias 

para a concretização do projeto. 
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4 Tecnologias 

 

  



Relatório de Estágio  Tecnologias 

27 

Na era em que nos encontramos em tudo existe tecnologia. É a tecnologia que move 

o mundo. 

A tecnologia não é mais do que os conhecimentos técnicos e científicos e a aplicação 

dos mesmos através de ferramentas. Neste projeto, foram usadas ferramentas para aplicar 

os conhecimentos e as análises feitas anteriormente, de forma a criar o software previsto. 

Nesta secção encontra-se uma breve explicação de todas as tecnologias utilizadas na 

realização do projeto. 

 

4.1 Salesforce 

A plataforma Salesforce é a número 1 em plataformas de CRM (Customer 

Relationship Management). Extremamente fácil de usar e com apenas login ligar-se-á aos 

clientes de uma maneira totalmente nova. É uma plataforma desenvolvida na cloud pelo 

que tem serviços diferenciados. Na figura 17 encontram-se os símbolos de cada produto 

conhecido pela comunidade de salesforce. 

 

Figura 17 - Símbolos dos serviços Salesforce 

 

Os ícones que se encontram na figura 17 correspondem, respetivamente, da esquerda 

para a direita, aos seguintes produtos salesforce: 

 Vendas - vender rápido e inteligente. 

 Serviços - gerir o suporte a clientes de todos os canais. 

 Marketing - Enviar mensagens personalizadas em qualquer canal (mensagens, 

emails, redes sociais) 

(Fonte: https://www.salesforce.com/) 
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 Commerce - Tornar única a experiência do comprador 

 Quip - Criar, editar, discutir e organizar o trabalho em equipa, tudo num só sitio. 

 Pataform - Criar, ligar e integrar aplicações. 

(Fonte: https://www.salesforce.com/) 

 

4.2 Visualforce 

O Visualforce é a estrutura que permite aos programadores criar interfaces para o 

utilizador de forma personalizada e sofisticada. Podem ser alojadas nativamente na 

plataforma Lightning.  

Esta estrutura do Visualforce inclui uma linguagem de marcação baseada em tags, 

muito parecida ao HTML. Além disso, tem também um conjunto de “controladores 

standard” do lado do servidor que tornam as operações básicas da base de dados, como 

consultas e inserções, muito simples de executar. 

Na linguagem de marcação, cada tag corresponde a um componente de interface de 

utilizador, por exemplo uma seção de uma página, uma lista relacionada ou um campo.  

O comportamento dos componentes do Visualforce pode ser controlado pela mesma 

lógica usada nas páginas padrão do Salesforce ou os programadores podem associar a 

própria lógica a uma classe de controlador gravada no Apex. 

(Fonte: https://trailhead.salesforce.com/en/modules/visualforce_fundamentals) 

 

4.3 Apex 

Muitas das opções de personalização estão disponíveis na interface do utilizador do 

Salesforce. Existe a possibilidade da definição de novos campos, objetos, fluxo de 

trabalho e processos de aprovação. Porém os programadores podem também usar a API 

SOAP para emitir comandos de manipulação de dados, como delete (), update () ou upsert 

(), de programas do lado do cliente. Esses programas, normalmente são feitos em Java, 

JavaScript, .NET ou outras linguagens de programação, dando às organizações mais 

flexibilidade nas personalizações das próprias aplicações. Além disso, os controladores 

desses programas do lado do cliente são limitados pelos custos de desempenho de várias 

viagens de ida e volta ao site do Salesforce visto que não estão nos servidores da 

plataforma Salesforce. 
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Para superar estas questões surgiu o Apex, que é uma linguagem de programação 

orientada a objetos, linguagem essa usada pela plataforma do Salesforce, sendo que é a 

primeira linguagem de programação on-demand. Permite aos programadores executar 

instruções de controlo de transações e fluxos em servidores Salesforce, sendo possível 

fazer chamadas à API.  

A sintaxe do Apex é muito parecida com o Java e atua como procedimentos 

armazenados na base de dados. Possibilita aos programadores adicionar botões ou mesmo 

atualizações de registos relacionados e páginas do Visualforce. O código Apex pode ser 

iniciado por pedidos ao serviço Web e por triggers em objetos. 

(Fonte: https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-

us.apexcode.meta/apexcode/apex_intro_what_is_apex.htm) 

 

4.4 MavensMate 

O MavensMate é uma ferramenta open source do ecossistema do Salesforce. Foi 

desenvolvida por Joe Ferraro, trabalhador da Mavens Consulting, uma empresa que 

muitos pensam que se dedica ao negócio de desenvolvimento de plugins IDE para a 

Salesforce porém, na verdade, é uma grande consultora de aplicações de saúde que são 

desenvolvidas na plataforma. Esta é uma ferramenta poderosa que facilita o 

desenvolvimento de código ligando o computador diretamente ao servidor da Salesforce, 

permitindo assim utilizar um editor de texto para editar o código invés da consola 

disponível na plataforma, ou seja, o MavensMate é uma ponte entre o servidor e o 

utilizador de texto da nossa preferência. 

A aplicação fornece aos editores, tais como o Visual Studio Code, o Sublime Text e o 

Atom, recursos que estão na consola do Salesforce, tais como criar uma classe ou um 

trigger do Apex. Permite assim, através de ligações específicas a organizações do 

Salesforce. guardar diretamente o trabalho feito pelo editor. Visto que é open source, o 

seu download pode ser feito online. A documentação encontra-se também no GitHub, 

permitindo entender a sua arquitetura. Além disso, pode-se contribuir com recursos por 

via do GitHub do projeto. 

A ferramenta foi utilizada no projeto para fazer a ligação do Salesforce ao Sublime 

Text que se descreve a seguir. 

(Fonte: https://github.com/joeferraro/MavensMate) 
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4.5 Sublime Text 

O Sublime Text é um editor de texto sofisticado para código, marcação e texto. É um 

utensílio importante no código desenvolvido para o projeto. Além de facilitar a 

apresentação do código ao utilizador, permite de uma só fez ver toda a arquitetura do 

projeto a desenvolver. 

Para utilizar a integração do Sublime com o MavensMate é necessário instalar um 

pacote dentro do editor. Para tal, dirige-se a “preferences” seguido de “package control” 

ou simplesmente usar o atalho “ctrl+shift+P” e escrever “Install Package”, tal como se 

vê na figura 18. 

 

 

 

 

 

 

 

Depois de aparecer a janela das instalações faz-se uma procura com a palavra 

“mavensmate” e instala-se o plugin.  

(Fonte: https://www.sublimetext.com/) 

 

4.6 Git 

O Git é um sistema de controle de versões distribuído, muito útil no desenvolvimento 

de software. Desenvolvido, inicialmente, em POSIX, para o desenvolvimento de Kernel 

Linux, por Linus Torvalds em 2005, é um software que também permite registar o 

histórico de edições em qualquer tipo de ficheiro, o que permite que não existam perdas, 

ou mesmo que existem se consiga voltar a um determinado ponto da linha do tempo. A 

manutenção do sistema é atualmente feita por Junio Hamano. 

O Git é assim um software livre, sendo um repositório histórico completo, 

possibilitando o total acompanhamento das revisões e não depende de acesso a uma rede 

ou a um servidor central. Porém existe a possibilidade, através de outras aplicações já 

criadas, de guardar os diretórios como os ficheiros em repositórios online. 

Figura 18 - Instalar "package" no Sublime 
(Fonte: Elaboração própria) 
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No projeto, este software foi útil de forma local, possibilitando a capacidade de voltar 

atrás sempre que algum ficheiro fosse comprometido em termos de programação. Além 

disso, facilitou em termos de perdas de trabalho, não existindo a necessidade de realizar 

todo o trabalho de novo. 

(Fonte: https://git-scm.com/) 

 

4.7 Source Tree 

O Source Tree é uma interface visual que permite usar o Git de forma mais fácil do 

que pela linha de comandos. É gratuito para Windows ou Mac.  

O benefício está na visualização do processo Git visto que através na linha de 

comando tem-se uma visão limitada do que está a acontecer.  

Permite fazer a gestão de grandes projetos com múltiplos ramos, commits e 

programadores, tudo de forma visual contrariamente ao que acontece através da linha de 

comandos. 

No projeto atual é utilizado de forma a garantir a sua segurança para que não existam 

perdas de dados ou que quando existam seja possível a recuperação dos mesmos. 

(Fonte: https://www.sourcetreeapp.com/)
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5 Implementação 
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Dentro de uma aplicação salesforce existem vários parâmetros importantes que 

geralmente são utilizados, tais como page layouts, regras de validação ou mesmo a 

criação de páginas visualforce externas. 

Nesta parte do relatório poderá ser visto tudo o que foi criado para a realização deste 

projeto. 

 

5.1 Record Types e Page Layouts 

Para este projeto serão necessários record types, ou, em português tipos de registos. 

Os tipos de registo permitem ter diferentes processos de negócios, tendo uma lista de 

opções e layouts de página relacionados com diferentes tipos de registo, isto é, permite 

ter diferentes tipos de acesso a uma página. No caso deste projeto, existe a obrigatoriedade 

de ter diferentes tipos de contactos, sendo eles alunos ou formadores/coordenadores e 

oferecer diferentes valores numa página para cada um deles. A diferença entre cada um 

estará na parte curricular, ou seja, nos formadores/coordenadores é necessário saber se 

têm capacidades para lecionar e se têm o Certificado de Competências Pedagógicas 

(CCP). Além disso, é necessário que existam diferentes tipos de conta, diferenciando 

assim as contas de parceiros de contas de departamentos que existem dentro de uma 

escola.  

A aplicação vai então ter layouts de página diferentes para cada tipo de contactos e de 

contas. 

 

5.2  Regras de Validação 

As regras de validação ou validation rules em inglês, permitem melhorar a qualidade 

dos dados dentro de uma aplicação. Estas regras verificam se os dados inseridos por um 

utilizador num registo seguem os padrões especificados para que o utilizador possa 

guardar o registo.  

Uma regra de validação pode conter uma fórmula ou expressão que avalia os dados 

num ou mais campos e retorna o valor “Verdadeiro” ou “Falso”. As regras de validação 

incluem também uma mensagem de erro que é mostrada ao utilizador quando retornam o 

valor “Verdadeiro”, sendo que o “Verdadeiro” é o valor inválido. Foram criadas várias 

validações em diversos objetos para que os dados sejam de melhor qualidade. Podem ver-

se as regras criadas e explicadas abaixo para cada objeto. 
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Objeto “Matrícula” 

Nas matrículas só devem ser matriculados contactos com o record type alunos, pois 

não faz sentido matricular, por exemplo, formadores. Então foi criada uma regra de 

validação no objeto chamada “matricula_so_alunos”. 

Com exemplo de regra de validação, esta tem a seguinte fórmula de condição de erro: 

( alunoId__r.Nome_Record_type__c = 'Formador | Coordenador' ) || ( 

alunoId__r.Nome_Record_type__c = 'Geral' ) 

Além disso, se esta fórmula é verificada é mostrada como mensagem de erro “Não 

selecionou um aluno.”. 

Feitas exatamente com o procedimento demonstrado no exemplo acima, este objeto 

tem outras regras de validação, tais como: 

 Verificar se a turma escolhida está aberta.  

 O aluno que se está a matricular tem de ser o aluno que está na inscrição 

que levou a aessa matricula. 

 O nome da conta da matricula tem de ser igual à conta que está no curso, 

ou seja, tem de ser o departamento do curso em que o aluno se está a 

matricular. 

 

Objeto “Inscrição” 

Tal como foi feito no objeto anterior, neste objeto “Inscrição” é necessário criar uma 

regra de validação que não permita inscrever contactos que não sejam alunos. 

 

Objeto “Formador na Disciplina” 

Contrariamente aos objetos “Matrícula” e “Inscrição”, aqui só é permitido a 

atribuição de contactos do tipo formador a um formador na disciplina, não faria sentido 

atribuir alunos como formadores numa disciplina. A regra de validação é parecida às dos 

objetos anteriores.  

 

Objeto “Coordenador de curso” 

Quando se escolhe um coordenador de curso não será possível escolher um contacto 

do tipo aluno. Então existe uma regra, similarmente ao objeto “Formador na disciplina”, 
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que só deixa atribuir como coordenadores de curso contactos do tipo 

formadores/coordenadores. 

 

5.3 Process Builders 

Existem muitas tarefas que são partes realmente importantes dentro de uma empresa, 

como por exemplo os emails que são enviados e outras atualizações de registos.  

No Salesforce é possível, configurar processos para fazer tudo de modo automático 

em vez do trabalho ser feito de forma manualmente. O Process Builder ajuda a 

automatizar os processos de negócio e fornecem uma representação gráfica assim que são 

criados. Esta ferramenta suporta a três tipos de automação de processos, determinando o 

quando começa o processo. Esses tipos podem ser: 

 Quando um registo é criado ou atualizado. 

 Quando um evento de plataforma ocorre. 

 Quando outro elemento, como outro processo, o invoca. 

Além disso cada processo consiste em: 

 Critérios que determinam quando executar um grupo de ações. 

 Grupos de ação, que consistem em ações imediatas ou agendadas. 

Somente processos de alteração de registo dão suporte a ações agendadas. 

No projeto, sempre que possível, criaram-se processos deste género, de forma a 

facilitar o trabalho. Os process builders estão descritos a seguir neste relatório, estando 

divididos pelos objetos onde foram criados. 

 

Objeto “Curso” 

Neste automatismo, o objetivo é criar turmas, através do objeto dos cursos, sem ser 

necessário a interação direta com o utilizador, ou seja, sempre que um curso é criado vai 

ser criada, automaticamente, uma turma. 

Na figura 19 pode ver-se o diagrama de fluxo do processo “Criar turma quando curso 

é criado", sendo que é facultado pela plataforma Salesforce. 
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Nestes tipos de automatismos, no ponto 1 visto na figura 19, escolhe-se o objeto e 

especifica-se quando deve começar o processo. No caso em questão, o objeto é o curso e 

o processo começa “apenas quando um registo é criado”.  

O ponto 2, simboliza o critério para o grupo de ação. Neste caso o critério é se o curso 

está ativo. Na figura 20, vê-se como foi definido esse mesmo critério. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 - Process Builder "Criar turma quando curso é criado" 

(Fonte: Elaboração própria) 

Figura 20 - Definição do critério no processo "Criar turma quando curso é criado" 

(Fonte: Elaboração própria) 
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Já no ponto 3, o objetivo é definir as ações a tomar se se verificar o critério anterior. 

Aqui o objetivo é preencher ou criar um registo e preencher os campos do objeto turma, 

sendo eles o nome da turma, que deve tomar os valores “Turma 1” seguido do nome do 

curso, o número máximo e o número mínimo de alunos, que por valores de defeito devem 

ser 20 para o máximo e 5 para o mínimo. Pode ver-se as ações definidas na figura 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objeto “Turma” 

Visto que os alunos, no ato de matrícula, são diretamente atribuídos a uma turma, é 

pretendido que quando a turma atinge o número máximo de alunos passa a estar fechada 

e seja criada uma turma seguinte. Para tal criou-se um process builder no objeto turma 

que começa quando um registo é criado ou alterado. O processo permite recursão, ou seja, 

é permitido que o processo avalie um registo várias vezes numa única transação, isto de 

forma a que consiga ter duas condições, uma primeira para saber se já atingiu o máximo 

e a segunda para entender se realmente a turma está fechada.  

Figura 21 - Definição das ações no processo "Criar turma quando curso é criado" 

(Fonte: Elaboração própria) 
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Se a turma atingir o número máximo de alunos deve colocar o campo “Fechada?” a 

1 e incrementar a turma ativa para o seguinte. Posteriormente, caso a turma esteja fechada 

deve criar uma turma nova para esse curso e colocar essa turma como a que está ativa. 

 

Objeto “Leads” 

Sabendo que, para este objeto é necessário enviar email de forma a confirmar a 

inscrição, foi criado um processo para o envio do alerta de email. Esse processo chama-

se “Email de confirmação da inscrição” e tem o objetivo de enviar o email sempre que é 

criada uma lead. Para ser enviado o alerta o contacto tem de ser um aluno e o email não 

pode ter um contexto vazio. 

Neste objeto, e de forma a que o registo de uma lead fique mais dinâmico, existe uma 

rotina que atribuí um ícone à lead no lugar da fotografia, quando a mesma não existe, 

tudo de acordo com o género. 

 

Objeto “Inscrições” 

Tendo em conta que para o aluno ficar matriculado existe a necessidade de uma 

inscrição e de um pagamento no ato de matrícula, este projeto tem um processo 

automatizado que sempre que é efetuada uma inscrição deve ser criado automaticamente 

um documento de pagamento. Este documento de pagamento será o pagamento inicial da 

matrícula e quando esse for pago a matrícula estará formalizada. 

Para esse procedimento existe o process builder chamado “Cria doc pagamento 

quando inscrição é criada”. Para o documento ser criado é necessário que no objeto da 

Inscrição a etapa esteja como “Inscrição”, além disso o aluno e o curso não podem ser 

nulos. 

 

Objeto “Matrícula” 

 Sempre que é criada uma matrícula é fundamental enviar um email ao aluno para 

que consiga ver os documentos de pagamento relacionados com a mesma. O objetivo 

neste processo é que o aluno possa consultar os documentos sabendo os que já pagou e 

os que faltam pagar. 
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Objeto “Documento de pagamento” 

 O propósito do primeiro “procedimento automatizado” neste objeto é que quando 

o documento de pagamento da taxa inicial de inscrição é pago a inscrição fique a validada 

e seja criada a matrícula como rascunho. Além disso, e identicamente ao procedimento 

anterior, o segundo procedimento neste objeto passará a matrícula para ativada quando o 

documento de pagamento da taxa inicial de matrícula for pago. 

 

5.4 VisualForce Pages 

Os programadores podem usar o Visualforce para criar uma definição de página do 

Visualforce. Essa definição tem dois elementos principais: 

 A marcação do Visualforce 

 O controlador do Visualforce 

No projeto, foram usadas Visualforce Pages para facilitar e ter componentes 

diferenciados em vários objetos. 

 

No objeto “Documentos de Pagamento”, tendo a intenção de ver a fatura em PDF, 

foi criada uma visualforce page estando associada a um botão na visualização dos 

detalhes de uma fatura. Esse botão deve associar a página do PDF a uma determinada 

fatura, isto é, na fatura X devem-se ver os dados apenas dessa fatura quando se carrega 

no botão “PDF”. 

No seguinte código constam alguns dos elementos importantes que estão no inicio 

da página. 

<apex:page standardcontroller="documento_pagamento__c" showHeader="false" 

applyHtmlTag="false" renderAs="pdf"> 

 

Neste código verifica-se que os dados foram consultados na visualforce page através 

do controlador standard do objeto em questão, ou seja, standardcontroller = 

"documento_pagamento__c". 

Além disso, o objetivo principal é ver a página em pdf, ou seja, para isso colocou-se 

o código renderAs="pdf". 
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Visto que, quando as páginas são vistas em formato PDF, existem vários problemas 

relacionados, para solucionar alguns desses problemas, colocou-se 

applyHtmlTag="false". 

O código completo dessa página pode ser consultado no anexo A3, na página 82. 

Foi criada também uma visualforce page utilizada com o propósito do aluno 

conseguir fazer a sua inscrição via internet, ou seja, existe uma página com um formulário 

que irá inserir uma Lead na base de dados do Salesforce, essa página tem por nome 

“page_inscricoes.page”. 

O objetivo de inserir uma Lead e não uma inscrição diretamente, deve-se ao facto de 

existir uma espécie de validação dentro das inscrições, isto é, não é permitido inserir 

dados que não sejam verídicos diretamente na tabela inscrições. Esses dados são 

inicialmente inseridos na tabela Leads e só depois do aluno validar, via email, é que a 

inscrição passa à devida tabela. 

Essa visualforce page dispõe de um formulário, como se pode ver na figura 22. O 

formulário deve ser preenchido de forma correta para que a Lead seja inserida e o email 

enviado, para tal existe um controlador que irá fazer validações quando o botão 

“Inscrever” é carregado. Esse controlador será explicado mais à frente neste relatório. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 22 - Visualforce Page de inscrição de aluno 

(Fonte: Elaboração própria) 

https://schooldemo-developer-edition.eu10.force.com/
https://schooldemo-developer-edition.eu10.force.com/
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Posteriormente a ser inserida a Lead é mostrada uma página de agradecimento que 

se chama “pageDepoisInscricao.page”, sendo que é personalizada para o aluno inscrito. 

Um exemplo da mensagem nessa página pode ser visto na figura 23. 

 

 

 

 

 

 

 

Esta página tem o intuito de validar a inscrição do aluno. O código mais importante 

referente à página “page_inscricoes.page” ou à página “pageDepoisInscricao.page” 

encontra-se no anexo A4 e A5, nas páginas 87 e 91, respetivamente. 

Após o envio do email, explicado à frente neste mesmo relatório, o aluno será 

redirecionado a uma página que contém um formulário de preenchimento de mais alguns 

dados pessoais. O propósito deste formulário não ser colocado integralmente na página 

das inscrições deve-se a técnicas de marketing, isto é, se um formulário for mais curto o 

“cliente” terá mais facilidade no seu preenchimento. Essa página chama-se 

“page_confirma_inscricoes.page” e o seu formulário pode ser visto na figura 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 - Visualforce Page após a inscrição de aluno 

(Fonte: Elaboração própria) 

Figura 24 - Visualforce Page para confirmação da inscrição do aluno 

(Fonte: Elaboração própria) 
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O código para o que se vê na figura 24 está no anexo A6, na página 93. 

Posteriormente à página anterior, assim que se carrega no botão “confirmar” é 

mostrada uma página com todos os dados já inseridos pelo aluno.  

Essa página justifica-se para que o aluno possa rever a sua inscrição e pode ser vista 

na figura abaixo, figura 25. Essa página tem como nome 

“page_confirma_inscricoes2.page” e o seu código apex para o que aparece na figura 25 

encontra-se no anexo A7, na página 99. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No final, e como não poderia deixar de ser, o aluno carrega em Guardar e a aplicação 

confirma-lhe que tudo correu bem e que a inscrição ficou feita com sucesso, tal como se 

vê na figura 26. Esta página tem como nome “page_finaliza_inscricao.page” e o seu 

código principal pode ser consultado no anexo A8 na página 101. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 -Visualforce Page para rever os dados da inscrição do aluno 

(Fonte: Elaboração própria) 

Figura 26 - Visualforce Page de inscrição efetuada 

(Fonte: Elaboração própria) 

 



Relatório de Estágio  Implementação 

43 

Após a inscrição estar finalizada, o aluno recebe um email para que efetue o 

pagamento da taxa inicial de forma a que a matrícula seja finalizada. Esse alerta de email 

está explicado mais à frente neste relatório. Para efetuar o pagamento existe então a 

página “page_pagamento_matriculas.page”.  

Nesta página serão demonstrados, à partida, os dados principais do pagamento. Se o 

aluno quiser detalhes poderá fazê-lo através do botão “Ver PDF”.  

O que se pretende no desenvolvimento aprofundado do projeto é que sejam enviados 

os dados do EasyPay e depois do aluno efetuar o pagamento, seja transitada a inscrição 

para uma matrícula. Porém, e devido ao facto de a integração ser demasiado extensa, este 

tópico passará por um botão de teste nesta página, ou seja, quando o requerente carrega 

no botão é executada uma ação semelhante ao real pagamento. O código essencial 

referente a esta página encontra-se no anexo A9, na página 103 deste relatório, e o seu 

modelo interno pode ser visto na figura 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depois do pagamento efetuado, será mostrada uma página simples de confirmação 

do mesmo chamada “page_confirma_pagamento.page”. Essa página será semelhante à 

que mostra que a inscrição foi efetuada com sucesso. O código fundamental dessa mesma 

página poderá ser visto no anexo A10, na página 106, sendo que o texto exibido é o da 

figura 28. 

 

Figura 27 - Visualforce Page de pagamento da taxa inicial 

(Fonte: Elaboração própria) 
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Por fim, existe uma última visualforce page, intitulada de 

“page_docs_pagamento_matriculas.page”, que é aberta através do último alerta de email 

que será enviado ao aluno, que possibilita a consulta de todos os documentos de 

pagamento existentes para determinado aluno. A página mostrará a descrição e o 

montante da lista dos documentos de pagamento e terá o botão para cada linha de “Ver 

PDF”. O botão “Ver PDF” irá levar o aluno à página criada para ver as faturas em PDF 

que já foi referenciada neste relatório. 

Exemplo do que é apresentado através desta página é a figura 29.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

No anexo A11, na página 108, depara-se o código da página para o que é apresentado 

na figura 29. 

 

Figura 28 - Visualforce Page de confirmação de pagamento da taxa inicial 

(Fonte: Elaboração própria) 

Figura 29 - Visualforce Page com listagem de documentos de pagamento do aluno 

(Fonte: Elaboração própria) 
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5.5 Triggers 

O Salesforce também permite criar triggers como os conhecemos, através de código, 

pois apesar dos process builders serem uma ferramenta poderosa, não possibilitam a 

criação de tudo o que se necessita.  

Tal como será referido, a linguagem utilizada pela plataforma Salesforce é o Apex. 

Aqui, os triggers podem ser configurados para realizar ações personalizadas antes ou após 

alterações dos registos da aplicação, como inserções, atualizações ou exclusões.  

No projeto corrente foram criados vários triggers. Por modelo, pode olhar-se à 

atribuição de uma turma no ato de matricula de forma automática. Para o efeito é 

necessário aceder ao campo curso, que só é preenchido após a inserção do registo nas 

matrículas, visto que é um campo do tipo fórmula.  

Neste caso, o objetivo do trigger passa por atribuir uma turma assim que um registo 

é criado. Para isso precisa-se que a turma esteja aberta e que o curso dessa turma seja o 

curso em que o aluno se matriculou. O código feito para este fim pode ser visto, na página 

111, no anexo A12. 

Além deste foram criados outros automatismos, através de triggers, tais como:  

 Criação dos documentos de pagamento da taxa inicial e das prestações 

da matrícula quando a matricula é criada. 

 Preenchimento do URL da fotografia nos contactos e nas leads, 

automaticamente, de acordo com os anexos desses registos. 

 Criação de um anexo quando um ficheiro é criado. 

 

5.6 Classes Apex - Controladores  

Tal como acontece no Java, no Apex é permitido criar classes. Uma classe não é mais 

do que um modelo onde os objetos são criados, ou seja, um objeto é uma instância dessa 

classe. Além disso, uma classe contém variáveis, métodos e pode conter outras classes, 

como exceção e código de inicialização. As variáveis devem ser usadas para determinar 

um estado do objeto, como o nome ou curso. Já os métodos são utilizados para controlar 

o comportamento da classe.  

Um controlador personalizado é uma classe do Apex que implementa toda a lógica 

de uma página sem alavancar um controlador padrão. Posto isto, podem criar-se extensões 

de controlador que são classes do Apex e a sua funcionalidade é a de um controlador 
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padrão ou personalizado. Estas extensões do controlador devem ser usadas quando se 

quer: 

 Beneficiar a funcionalidade incorporada de um controlador padrão, mas 

substituir uma ou mais ações, como editar, mostrar, guardar ou eliminar. 

 Adicionar novas ações. 

 Criar uma página do Visualforce que respeite as permissões do utilizador. 

Embora uma classe de extensão de um controlador seja executada no modo de 

sistema, se uma extensão de controlador estender um controlador padrão, a lógica do 

controlador padrão não será executada no modo de sistema. Em vez disso, é executado 

no modo de utilizador, no qual se aplicam as permissões, a segurança nos campos e as 

regras do utilizador atual. 

No enquadramento do projeto foram utilizados vários controladores, que se precisam 

por causa das páginas visualforce. Vejamos os controladores criados. 

No objeto “Documentos de Pagamento”, tal como já visto, criou-se uma visualforce 

page associada a um botão para ver a fatura em PDF. Para tal, e com o objetivo de aceder 

aos campos necessários, utilizou-se o controlador padrão, ou standard controller. Para 

fazer isso, visto que como é padrão já está criado, basta “chamá-lo” no inicio da página 

visualforce da seguinte forma: 

standardcontroller="documento_pagamento__c" 

Tal como já referenciado, no projeto foi preciso criar a página para a inscrição dos 

alunos e para tal foi necessário um controlador para aceder e validar os dados necessários. 

Por exemplo, no formulário da página existe o campo do curso a que se está a inscrever 

e só deve permitir a inscrição nos campos necessários. Para esse fim, mostrou-se uma 

lista de escolhas na página que foi buscar, através do controlador, apenas os cursos 

existentes.  

Além disso, e mais importante, nesse controlador foram definidas as ações a tomar 

pelo botão de “inscrever”. No método para esse botão são feitas verificações aos campos 

do formulário. Desta forma, se os campos forem válidos insere os dados na base de dados 

e retorna a página seguinte. Esse controlador tem por nome “inserirLead.cls” e o seu 

código completo encontra-se no anexo A13, na página 113. 

Para a página mostrada depois do formulário de inscrição foi necessário aceder aos 

dados do aluno inscrito. Criou-se então o controlador “leadInserida.cls” que se encontra 



Relatório de Estágio  Implementação 

47 

no anexo A14, na página 116 deste relatório. Para ter acesso aos dados do aluno inscrito 

colocou-se, no controlador “inserirLead.cls”, o seu id da Lead inserida. No controlador 

da página de agradecimento acedeu-se ao id que foi passado anteriormente. Foi feito um 

pedido à base de dados com o esse mesmo id. Dessa forma, a página consegue ser 

personalizada ao aluno em questão.  

Após o email enviado para confirmação da inscrição são vistas três páginas 

visualforce, “page_confirma_inscricoes.page”, “page_confirma_inscricoes2.page” e 

“page_finaliza_inscricao.page”. Para tal o projeto tem mais três controladores, sendo eles 

respetivamente, “confirmaLead.cls”, “confirmaLead2.cls” e “finalizaInscricao.cls”. Os 

seus códigos estão, nas páginas 118, 123 e 128, nos anexos A15, A16 e A17 

respetivamente. 

No controlador “confirmaLead.cls” o pretendido é que o botão do formulário da 

página “page_confirma_inscricoes.page” gere uma atualização à lead pretendida e 

redireciona para a página “page_confirma_inscricoes2.page”. Neste controlador existem 

também validações aos dados inseridos, pelo que quando um dado não é o pretendido 

mostrará uma mensagem de erro. Exemplos dessas validações é a que existe na data de 

nascimento, que não deve ser superior ao corrente dia. 

Posteriormente, no controlador “confirmaLead2.cls” o objetivo é que a lead seja 

então confirmada como inscrição, ou seja, que os dados desse registo sejam convertidos 

a uma inscrição e a um contacto. Se os dados forem corretamente convertidos o estado da 

lead passará a 'Fechada - Convertida'. O controlador, em semelhança com o que acontece 

noutros, irá redirecionar a página para a página de finalização.  

Por último, neste objeto “lead” existe o controlador de finalização. Este é o mais 

simples, apenas tem o propósito de aceder aos dados para que na página sejam mostrados 

alguns dados do registo. 

De notar, que de controlador para controlador o Id do registo em questão tem de ser 

passado para que todas estas páginas tenham coerentemente os dados da mesma Lead. 

Além disso e sabendo que existem as páginas “page_pagamento_matriculas.page” e 

“page_confirma_pagamento.page” no objeto inscrições, existem também os 

controladores que têm os seus métodos e as suas ações, o código dos mesmos pode ser 

encontrado nos anexos A18 e A19, nas páginas 130 e 133 respetivamente. 
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O controlador da página “page_pagamento_matriculas.page” terá de obter os dados 

que são descritos na página e as ações a tomar nos dois botões que lá existem. Este 

controlador chama-se “todosDocsPagamentoMatricula.cls”. 

No botão “Ver PDF” apenas terá de redirecionar para a página já existente 

“pdfDocumentoPagamento.page” com o determinado apropriado. 

No botão “Pagar”, tal como já mencionado, terá de simular o pagamento real e efetuar 

as ações convernientes dentro da aplicação. Esse botão, como é obvio, deve colocar o 

documento de pagamento como pago e deve tomar a data currente como a data em que o 

pagamento foi efetuado. Além disso vai alterar a etapa da inscrição como “Inscrição 

Validada”. 

No final do pagamento o software redireciona o aluno para uma página de 

confirmação do pagamento. 

Para o controlador da página que mostra a lista de documentos de pagamento, o 

processo que está relacionado com o objeto da matrícula, foi muito simples. Inicialmente 

teve acedeu-se a todos os documentos de pagamento referentes apenas àquele aluno e 

depois retornou-se esses valores. Posteriormente pensou-se na ação a tomar pelo botão 

“Ver PDF”. Essa ação é idêntica à que o botão da página 

“page_pagamento_matriculas.page” toma. Para consultar o código do controlador 

“todosDocsPagamentoMatricula.cls” basta aceder ao anexo A20, na página 135. 

 

5.7 Alertas de email 

Os alertas de email são processos automatizados, existentes no Salesforce, que 

permitem gerar e enviar emails personalizados. 

Estes alertas de email utilizam modelos feitos pelo programador, que podem ser do 

tipo texto ou HTML usando papel timbrado2 (também conhecido, em inglês, como 

letterhead) ou personalizados sem usar papel timbrado ou do tipo Visualforce. Os modelos 

são essencialmente usados para aumentar a produtividade e garantir a consistência das 

mensagens. Permitem, dessa forma, enviar rapidamente os emails incluindo dados de um 

campo de determinado registo do Salesforce. 

                                                 
2 Onde se define o logótipo, a cor da página e as configurações de texto para os modelos de email HTML. 

Usa-se papéis timbrados para proporcionar uma aparência consistente aos emails de sua empresa. 
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São assim associados a processos, fluxos, regras de fluxo entre outros de forma a 

enviá-los quando determinada ação acontece. Podem também, ser chamados através de 

API REST. 

 

Objeto “Leads” 

No projeto, e para este objeto, existe o alerta de email de validação da inscrição, isto 

é para o aluno efetuar o pagamento. Tal como já dito anteriormente, a inscrição só será 

validada quando o requerente assim a confirmar. Para isso, é enviado um email com um 

URL para a página visualforce da validação. 

O alerta de email necessita de um modelo, modelo esse que utiliza como tipologia 

papel timbrado de forma a dar um ar mais apelativo ao email a ser enviado, colocando as 

identidades visuais do projeto e da empresa. 

No modelo foi possível definir o que seria enviado, com o assunto e o corpo do texto. 

O email foi personalizado para o destinatário, utilizando os campos do registo.  Na figura 

30, é possível verificar o modelo do alerta de email enviado num teste à página das 

inscrições. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 - Alerta de email confirmar inscrição 

(Fonte: Elaboração própria) 
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O que se pretende no desenvolvimento aprofundado do projeto é que sejam enviados 

os dados do EasyPay e após o aluno efetuar o pagamento, seja transitada a inscrição para 

uma matrícula. Porém, e devido ao facto de a integração ser demasiado extensa, este 

tópico passará por um botão de teste, ou seja, quando o requerente carrega no botão é 

executada uma ação semelhante ao real pagamento. 

 

Objeto “Inscrições” 

O objetivo aqui é enviar um email para o aluno inscrito para este formalizar e pagar 

a inscrição de forma a ficar matriculado. O projeto possuí um alerta de email idêntico ao 

anterior que levará à página visualforce do pagamento, que neste caso terá apenas o botão 

de simulação. 

 

 

Objeto “Matrícula” 

Equivalente aos dois alertas já supramencionados, gerou-se o alerta de email que é 

enviado após a criação de uma matrícula.  

Este alerta tem como desígnio a consulta dos documentos de pagamento pelo aluno, 

isto é, através de um link, o aluno é redireccionado à página visualforce onde o aluno vê 

a listagem de documentos de pagamento associados à sua matrícula. 

 

5.8 Recursos Estáticos 

Os Static Resources, ou em português, recursos estáticos servem para o carregamento 

de conteúdo externo que vai ser chamado numa página do visualforce. Estes recursos 

podem ser ficheiros de javascript, imagens, ficheiros css, ou ficheiros comprimidos, tais 

como .zip ou .jar. 

Neste projeto são utilizados esses recursos para, por exemplo, as folhas de estilo, os 

scripts, imagens entre outros objetos que existem nas páginas visualforce da inscrição, do 

documento de pagamento entre outros. 
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6 Verificação e validação 
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Durante todo o projeto foram desenvolvidos os testes necessários, visto que se optou 

por uma metodologia ágil, tal como já explicado. 

Alguns dos testes realizados foram úteis na criação de todos os automatismos que se 

encontram nos capítulos anteriores desde relatório, o que faz com que os erros tenham 

sido corrigidos imediatamente. Para além disso, e visto que a aplicação é um todo da 

Salesforce implica que os erros sejam escassos. 

Durante a etapa final do projeto notou-se a necessidade da criação de algo 

visualmente apelativo ao cliente. Foram criados gráficos elucidativos de notas, inscrições 

por curso, inscrições validadas, etc. Para melhor assinalar a aplicação SchoolDemo criada 

seguem-se figuras de alguns ecrãs da mesma. 

Na figura 31 está o ecrã da página inicial da aplicação. Para existir uma ligação com 

as páginas web geradas colou-se um painel com o mesmo carrossel de imagens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 - Ecrã de ínicio na aplicação SchoolDemo 

(Fonte: Elaboração própria) 
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O ecrã da lista de contas exibidas recentemente encontra-se na figura 32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Já na figura 33 encontra-se o ecrã onde se vê todos os detalhes do contacto 

selecionado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Na figura 28 é ainda possível observar também os objetos relacionados, tais como as 

inscrições deste contacto, as matrículas ou mesmo os documentos de pagamento 

associados, verificando quais estão em falta de pagamento através da checkbox ativa ou 

não.  

Figura 32 - Ecrã de lista de contas na aplicação 

(Fonte: Elaboração própria) 

Figura 33 - Ecrã da página de detalhes de um contacto 
(Fonte: Elaboração própria) 
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A figura 34 tem o objetivo de mostrar o ecrã de detalhes de uma inscrição. É fácil de 

entender se a inscrição está validada e, tal como na página dos contactos, presencia-se 

uma vista dos objetos relacionados tais como os documentos de pagamentos associados. 

Além disso, ao lado do separador dos detalhes está o separador do histórico da inscrição, 

onde é possível, por exemplo, ver quando a inscrição passou de rascunho para validada, 

em que data, entre outros pormenores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por fim, na figura 35 encontra-se um ecrã da página de uma determinada matrícula. 

Neste ecrã é possível ver ou um separador com os detalhes da matrícula ou um separador 

com um gráfico circular de notas associadas ao aluno da matrícula. Nesta página, tal como 

nas inscrições, vê-se os documentos de pagamento associados à direita. No painel 

superior entende-se rapidamente o estado da matrícula, sendo ele rascunho, em ativação 

ou ativada, sendo possível também mudá-lo. 

 

 

 

Figura 34 - Ecrã da página de detalhes duma inscrição 

(Fonte: Elaboração própria) 



Relatório de Estágio  Verificação e validação 

55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As figuras acima são meros exemplos pois era impossível colocar neste relatório 

todos os ecrãs de criação, listagem, eliminação ou de consulta. Além disso, existem outros 

pormenores de botões criados que não é possível verificar através de imagens. 

Para ver o potencial da aplicação criada através do projeto tem de se recorrer à sua 

página real. 

 

Figura 35 - Ecrã da página de uma matrícula 
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7 Conclusões  
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A plataforma Salesforce, tal como diria Fernando Pessoa, primeiro estranha-se e 

depois entranha-se. Foi um projeto realizado com muito trabalho e empenho, essencial 

para a perceção e compreensão do que é um trabalho real dentro de uma empresa. 

Quanto ao projeto desenvolvido inicialmente encontraram-se algumas dificuldades 

no ínicio do desenvolvimento pelo que se fizeram várias análises de engenharia de 

software para facilitar a compreensão na realização do desenrolamento da aplicação. Toda 

essa análise, desde do modelo ER, ao dicionário de dados, foi de importância máxima 

para o projeto da aplicação e a compreensão aprofundada tanto para a aluna como por 

parte de quem vai ler e interpretar este trabalho. Pode-se assim afirmar que esta foi uma 

etapa do trabalho de extrema relevância. 

As ferramentas e linguagens utilizadas na programação da aplicação foram estudadas 

e entendidas, sendo que toda a programação realizada cumpriu na resolução dos 

problemas que inicialmente foram propostos pela empresa onde se realizou o estágio. 

Os testes foram feitos exaustivamente e incrementalmente, sendo realizados ao 

pormenor em cada fase do projeto, demonstraram que o trabalho obedeceu aos objetivos 

previstos. Foram também feitos testes de supervisão por parte dos supervisores 

homologados, aquando a apresentação do projeto na empresa. Dessa apresentação 

emergiram os últimos ajustes concebidos na aplicação. 

É de acrescentar que ainda há trabalho que pode ser feito neste projeto. Apenas 280 

horas é um tempo curto para o desenvolvimento de uma aplicação completa, pelo que 

existe a necessidade de alguém criar mais funcionalidades para a continuação e melhoria 

desta aplicação SchoolDemo. Algumas das funcionalidades que podem tornar a aplicação 

mais rica e dinâmica são por exemplo ter presenças para complementar a função das faltas 

ou mesmo ter as prestações de pagamento a serem definidas através do curso. 

Finalmente, a aluna deixa, mais uma vez, um obrigado a todos os presentes, que 

fizeram com que tudo funcionasse da melhor forma. 
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Mockup da marca escolhida para o projeto 

  



Relatório de Estágio  Anexos 

64 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Relatório de Estágio  Anexos 

65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo A2  

Dicionário de Dados 
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Objeto: Contacto 

Na tabela 5 encontra-se o dicionário de dados do objeto “contacto”. Um contacto não 

é mais que uma pessoa, podendo ser alunos, formadores/coordenadores ou contacto gerais 

(neste caso parceiros da instituição). 

É de assinalar que, visto que o objeto tem vários tipos de contactos, foi necessário 

criar layouts de página pois os contactos não podem ver todos o mesmo. Além disso é 

essencial atribuir esses mesmo layouts aos tipos de registo. 

Name Data type 

(Salesforce) 

Values  Deafault 

Value 

Mandatory Descrição Obs. 

contactId  

 

autonumber #N/A #N/A Yes Número 

sequencial que 

identifica 

univocamente a 

cada contacto 

Gerado pelo 

sistema/Não 

alterável 

Nome (name) name #N/A #N/A Yes Nome do 

contacto  

#N/A 

tipo_identificacao__c picklist Autorização de 

residência 

BI/CC 

Militar 

Passaporte 

BI/CC Yes Tipo de 

identificação do 

contacto  

 

#N/A 

n_identificacao__c text(255) #N/A #N/A Yes Nº de 

identificação, 

quer seja BI, 

passaporte… 

#N/A 

entidade_empregadora__c text(255) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 

habilitacoes_academicas__c Picklist <9ºano 

9º ano 

12º ano 

Licenciatura 

Mestrado 

Doutoramento 

#N/A #N/A #N/A #N/A 

area_formacao__c Text(255) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 

cursos_frequentados__c text area(255) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 

data_ultima_inscricao__c date #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 

birthdate date #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 

nif__c number #N/A #N/A Yes #N/A #N/A 

MailingAddress address #N/A #N/A #N/A Morada de 

habitação, 

inclui rua, 

cidade, distrito, 

código postal e 

país. 

#N/A 

mobilePhone phone #N/A #N/A #N/A Número de 

telemóvel do 

contacto 

#N/A 

email email #N/A #N/A Yes #N/A #N/A 

genero__c picklist Masculino 

Feminino 

#N/A #N/A #N/A #N/A 
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Não definido 

descricao_habilitacoes__c 

 

Text(255) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 

observacoes  text area(255) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 

descricao_estado__c  Text(255) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 

ccp__c checkbox #N/A #N/A #N/A Saber se 

formadores têm 

certificado de 

CCP 

Direcionado 

apenas para 

os 

formadores 

capacidades_lecionar__c checkbox #N/A #N/A #N/A #N/A Direcionado 

apenas para 

os 

formadores 

AccountId (FK) Lookup (Conta) #N/A #N/A #N/A Ligação dos 

contactos a 

tabela das 

contas 

#N/A 

Tabela 5 -  Dicionário de dados objeto "Contacto" 
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Objeto: Conta 

Na tabela 6 encontra-se o dicionário de dados do objeto Conta. Uma conta é sempre 

associada a uma empresa e no âmbito da aplicação pode tanto ser um departamento dentro 

da instituição (por exemplo no caso do IPG ser a ESTG ou a ESECD) ou um parceiro da 

mesma. 

Objeto: Matrícula 

Na tabela 7 encontra-se o dicionário de dados do objeto Matrícula. Este objeto serve 

para registar as matrículas de um aluno, tendo em conta uma inscrição já feita. 

  

Name Data type 

(Salesforce) 

Values  Deafault 

Value 

Mandatory Descrição Obs. 

name (Conta Id) Text(80) Número 

superiores 

a 1 

#N/A Yes Identifica 

univocamente a 

cada conta 

#N/A 

description Long Text Area 

(32000) 

#N/A #N/A Yes #N/A #N/A 

categoria_c Picklist Outros 

Parceiros 

#N/A #N/A #N/A #N/A 

email_geral__c Email  #N/A #N/A #N/A Email geral da 

empresa por 

exemplo 

#N/A 

Tabela 6 - Dicionário de dados objeto "Conta" 

Name Data type 

(Salesforce) 

Values  Deafault 

Value 

Mandatory Descrição Obs. 

name (matricula Id) Text(80) #N/A #N/A Yes Identifica 

univocamente a cada 

matricula 

#N/A 

EndDate date #N/A #N/A #N/A Data final de matrícula #N/A 

StartDate date #N/A #N/A Yes Data ínicio de 

matrícula 

#N/A 

Status picklist Em 

processo 

de 

aprovação 

Ativada 

Rascunho 

#N/A #N/A #N/A #N/A 

Curso formula Valor do 

curso na 

inscrição 

#N/A #N/A Curso em que se está a 

matricular 

#N/A 

TurmaId(FK) Lookup (Turma) #N/A #N/A No Ligação das matrículas 

a tabela das turmas 

#N/A 

alunoId__c (FK) Lookup (Contacto) #N/A #N/A Yes Ligação das matrículas 

a tabela dos contactos 

#N/A 

inscricaoId__c (FK) Lookup (inscricoes) #N/A #N/A Yes Ligação das matrículas 

a tabela das inscrições 

#N/A 

Tabela 7 - Dicionário de dados objeto "Matrícula" 
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Objeto: Inscrições 

A tabela abaixo, tabela 8 analisar-se-á o dicionário de dados do objeto Inscrições. 

 

Objeto: Falta 

Abaixo pode ver-se a tabela 9, onde está representado o dicionário de dados do objeto 

Falta. Este objeto serve para registar as faltas tanto de formadores como de alunos. 

  

Tabela 8 - Dicionário de dados objeto “Inscrições” 

Name Data type 

(Salesforce) 

Values  Deafault 

Value 

Mandatory Descrição Obs. 

name (Inscrição Id) Text(80) #N/A #N/A Yes Identifica 

univocamente a 

cada inscrição 

#N/A 

AccountId (FK) Lookup (Conta) #N/A #N/A Yes Ligação das 

Inscrições a 

tabela das contas 

#N/A 

alunoId__c (FK) Lookup (Contacto) #N/A #N/A Yes Ligação das  

Inscrições a 

tabela dos 

contactos 

#N/A 

cursoId__c (FK) Lookup (Curso) #N/A #N/A Yes Ligação das  

Inscrições a 

tabela dos cursos 

#N/A 

Name Data type 

(Salesforce) 

Values  Deafault 

Value 

Mandatory Descrição Obs. 

name (Falta Id) Auto number Número 

superiores 

a 1 

#N/A Yes Número 

sequencial que 

identifica 

univocamente a 

cada falta 

Gerado pelo 

sistema/Não 

alterável 

Display 

Format: F-

{00000} 

dia__c Date #N/A #N/A Yes #N/A #N/A 

hora_inicio__c time #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 

hora_fim__c time #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 

justificada__c checkbox #N/A #N/A Yes #N/A #N/A 

contactoId (FK) Master-Detail 

(Contacto) 

#N/A #N/A #N/A Ligação das faltas 

a tabela dos 

contactos 

#N/A 

disciplinaCursoId (FK) Master-Detail 

(DisciplinaCurso) 

#N/A #N/A #N/A Ligação das faltas 

a tabela das 

DisciplinaCurso 

#N/A 

Tabela 9 - Dicionário de dados objeto "Falta" 
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Objeto: Curso 

Na tabela 10 visualiza-se o dicionário de dados do objeto Curso. 

 

 

 

 

  

Name Data type 

(Salesforce) 

Values  Deafault 

Value 

Mandatory Descrição Obs. 

name (Curso Id) Auto number Número 

superiores a 1 

#N/A Yes Número 

sequencial que 

identifica 

univocamente 

a cada curso 

Gerado pelo 

sistema/Não 

alterável 

Display 

Format: C-

{00000} 

nome_curso text(255) #N/A #N/A Yes Nome do curso #N/A 

tipo_curso__c Picklist 3º ciclo 

Profissional 

Tesp 

Licenciatura 

Mestrado 

#N/A Yes #N/A #N/A 

duração__c number(2) #N/A #N/A Yes Duração do 

curso em anos 

#N/A 

provas_acesso__c text(255) #N/A #N/A #N/A Código e nome 

da prova de 

acesso ao curso 

#N/A 

melhor_media_anterior__c number(2) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 

objetivos__c long Text Area 

(32768) 

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 

metodologias__c long Text Area 

(32768) 

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 

perfil_saida__c long Text Area 

(32768) 

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 

saidas_profissionais__c long Text Area 

(32768) 

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 

taxa_empregabilidade__c percent #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 

preco_propina__c currency(16,2) #N/A #N/A Yes  #N/A 

preco_total_curso__c Formula Preco_propina 

* duracao 

#N/A Yes  Read Only 

Tabela 10 - Dicionário de dados objeto "Curso" 
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Objeto: Turma 

O dicionário de dados do objeto Turma encontra-se na tabela seguinte, ou seja, tabela 

11. 

 

 

  

Name Data type 

(Salesforce) 

Values  Deafault 

Value 

Mandatory Descrição Obs. 

name (Turma Id) Auto number Número 

superiores a 

1 

#N/A Yes Número 

sequencial que 

identifica 

univocamente a 

cada curso 

Gerado pelo 

sistema/Não 

alterável 

Display Format: T-

{00000} 

descricao__c Text Area 

(255) 

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 

fechada__c Checkbox #N/A #N/A #N/A Este campo 

server para 

saber se uma 

turma está cheia 

Fica a check 

quando o número 

de alunos é igual ao 

num_max_alunos 

Read Only 

num_max_alunos__c Number(2,0) #N/A #N/A Yes Número 

máximo que 

uma turma pode 

ter 

#N/A 

num_min_alunos__c Number(2,0) #N/A #N/A Yes Número mínimo 

que uma turma 

pode ter 

#N/A 

num_alunos__c Number(2,0) #N/A #N/A Yes #N/A #N/A 

cursoId (FK) Lookup 

(Curso) 

#N/A #N/A #N/A Ligação das 

turmas a tabela 

dos cursos 

#N/A 

Tabela 11 - Dicionário de dados objeto "Turma" 
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Objeto: Disciplina 

A tabela 12 contém o dicionário de dados do objeto Disciplina. 

  

Name Data type 

(Salesforce) 

Values  Deafault 

Value 

Mandator

y 

Descrição Obs. 

name (Disciplina Id) Auto number Número 

superiores a 1 

#N/A Yes Número 

sequencial que 

identifica 

univocamente a 

cada curso 

Gerado pelo sistema/Não 

alterável 

Display Format: D-{00000} 

nome__c Text(80) #N/A #N/A Yes Nome da 

disciplina 

#N/A 

tipo_avaliacao__c picklist Formativa 

Sumativa 

Sumativa interna 

Sumativa externa 

#N/A #N/A Tipo de avaliação 

das aprendizagens 

retidas. 

Formativa - é contínua e 

sistemática;Sumativa - juízo 

global que conduz à tomada 

de decisão tendo em conta a 

conclusão e 

certificação.;Sumativa 

interna- formulação de um 

juízo global sobre o grau de 

desenvolvimento das 

aprendizagens do aluno a 

nível interno da escola; 

Sumativa externa - aferir o 

grau de desenvolvimento 

das aprendizagens mediante 

o recurso a instrumentos 

definidos a nível nacional. 

carga_horaria__c Number(6,2) #N/A #N/A Yes #N/A #N/A 

percentagem_faltas__c percent #N/A #N/A #N/A Total faltas em 

percentagem 

possíveis para 

concluir a 

disciplina 

#N/A 

total_faltas__c formula Carga_horaria__c 

* 

percentagem_falta

s__c 

#N/A #N/A Total faltas 

possíveis para 

concluir a 

disciplina 

Read-only 

Tabela 12 - Dicionário de dados objeto "Disciplina" 
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Objeto: avaliacao_disciplina 

A tabela 13 possuí o dicionário de dados do objeto avaliação da disciplina. O objetivo 

principal deste objeto é a gestão de notas. 

 

 

 

 

 

 

Name Data type 

(Salesforce) 

Values  Deafault 

Value 

Mandatory Descrição Obs. 

name (avaliacao_disciplina 

Id) 

Auto number Número 

superiores a 1 

#N/A Yes Número 

sequencial que 

identifica 

univocamente a 

cada curso 

Gerado pelo 

sistema/Não 

alterável 

Display Format: 

AV-{00000} 

aluno__c formula matriculaId__

r.alunoId__r.F

irstName & " 

" & 

matriculaId__

r.alunoId__r.

LastName 

#N/A Yes Vai buscar, 

através da 

matricula, o 

primeiro e último 

nome do 

contacto, neste 

caso o aluno 

#N/A 

curso_matricula__c formula matriculaId__

r.curso__c 

#N/A Yes Vai buscar à 

matrícula o curso 

#N/A 

nota__c Number(3,2) #N/A #N/A #N/A Nota de avaliação 

que o aluno teve 

na disciplina 

#N/A 

matriculaId (FK) Master Detail 

(matricula) 

#N/A #N/A #N/A Ligação do 

aluno_na_discipli

na à tabela das 

matrículas 

#N/A 

disciplinaId (FK) Master Detail 

(disciplina) 

#N/A #N/A #N/A Ligação do 

aluno_na_discipli

na à tabela das 

disciplinas 

#N/A 

turmaId (FK) Lookup 

(turma) 

#N/A #N/A #N/A Ligação do 

aluno_na_discipli

na à tabela das 

turmas 

#N/A 

Tabela 13 - Dicionário de dados objeto "avaliacao_disciplina" 
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Objeto: formador_disciplina 

No objeto formador da disciplina, o que é pretendido é a atribuição dos formadores 

às disciplinas. O seu dicionário de dados encontra-se na tabela 14. 

 

 

 

Name Data type 

(Salesforce) 

Values  Deafault 

Value 

Mandatory Descrição Obs. 

name (formador_disciplina 

Id) 

Auto number Número 

superiores a 1 

#N/A Yes Número 

sequencial que 

identifica 

univocamente a 

cada 

formador_discipli

na 

Gerado pelo 

sistema/Não 

alterável 

Display Format: FD-

{00000} 

curso__c formula plano_curricu

lar__r.cursoId

__r.nome_cur

so__c 

#N/A Yes Vai a tabela da 

plano curricular 

buscar o curso 

#N/A 

dias__c number(2,0) #N/A #N/A #N/A Quantos dias o 

formador dá a 

disciplina 

#N/A 

horas__c number(5,2) #N/A #N/A #N/A Quantas horas irá 

dar de aulas no 

total 

#N/A 

valor_hora__c currency(5,2) #N/A #N/A #N/A O valor por hora 

que se paga ao 

formador 

#N/A 

valor_total__c formula horas__c *  

valor_hora__c 

#N/A #N/A O valor total que 

se paga ao 

formador 

#N/A 

formadorId__c (FK) Master Detail 

(Contacto) 

#N/A #N/A Yes Ligação das  

formador_discipli

na a tabela dos 

contactos 

#N/A 

planoCurricularId__c (FK) lookup 

(planoCurricul

ar) 

#N/A #N/A Yes Ligação das  

formador_discipli

na a tabela dos 

planoCurricular 

#N/A 

Tabela 14 - Dicionário de dados objeto "formador_disciplina" 
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Objeto: plano_curricular 

Na tabela 15 observa-se o dicionário de dados do objeto plano curricular. Tal como já 

referenciado o que é pretendido é perceber o plano curricular de cada curso, ou seja, quais 

as disciplinas, tendo em conta os ECTS, o ano, semestre, os conteúdos e o tipo de 

disciplina num determinado curso. 

Name Data type 

(Salesforce) 

Values  Deafault 

Value 

Mandatory Descrição Obs. 

name (plano_curricular Id) Auto number Número 

superiores a 1 

#N/A Yes Número 

sequencial que 

identifica 

univocamente a 

cada curso 

Gerado pelo 

sistema/Não 

alterável 

Display Format: PC-

{00000} 

ects__c Number(2,0) #N/A #N/A Yes Campo que diz o 

número de 

créditos da 

disciplina num 

determinado 

curso 

#N/A 

ano__c number(1,0) #N/A #N/A Yes Ano em que a 

disciplina é 

lecionada 

#N/A 

semestre__c picklist 1º 

2º 

#N/A Yes Semestre em que 

a disciplina é 

lecionada 

#N/A 

conteúdos__c URL #N/A #N/A Yes Campo onde se 

deixa os 

conteúdos da 

unidade 

curricular 

(GFUC) através 

de um link 

#N/A 

tipo_disciplina__c picklist Opcional 

Obrigatória 

#N/A Yes Saber se a 

disciplina em 

determinado 

curso é opcional 

ou obrigatória 

#N/A 

nome_disciplina__c formula disciplinaId__

r.nome__ 

#N/A #N/A Vai buscar o 

nome da 

disciplina através 

da tabela 

disciplinas 

Read Only 

nome_curso__c formula cursoId__r.no

me_curso__c 

#N/A #N/A Vai buscar o 

nome do curso 

através da tabela 

cursos 

Read Only 

curso_disciplina__c formula cursoId__r.no

me_curso__c 

& ' ' & ' | ' & ' 

' & 

#N/A Yes Este campo é 

apenas auxiliar 

para usar em 

pesquisas em 

layouts 

associados 

Read Only 



Relatório de Estágio  Anexos 

76 

  

disciplinaId__

r.nome__c 

cursoId__c (FK) Master Detail 

(curso) 

#N/A #N/A Yes Ligação  do 

plano_curricular 

a tabela dos 

cursos 

#N/A 

disciplinaId__c (FK) Master Detail 

(disciplina) 

#N/A #N/A Yes Ligação do 

plano_curricular 

a tabela das 

disciplinas 

#N/A 

Tabela 15 - Dicionário de dados objeto "plano_curricular" 
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Objeto: coordenador_curso 

O objetivo deste objeto é conhecer o coordenador de cada curso. O dicionário de 

dados do objeto encontra-se na tabela 16.  

  

Name Data type 

(Salesforce) 

Values  Deafault 

Value 

Mandatory Descrição Obs. 

name 

(coordenadorCurso Id) 

Auto number Número 

superiores a 1 

#N/A Yes Número 

sequencial que 

identifica 

univocamente a 

cada coordenador 

de curso 

Gerado pelo sistema/Não 

alterável 

Display Format: CC-

{00000} 

tipo_coordenador__c picklist Pedagógico 

Científico 

#N/A Yes Saber se o 

coordenador é da 

área científica ou 

se é responsável 

pela sala de aula. 

Pedagógico - - 

corresponsabilidade pela sala 

de aula 

Científico – responsável pela 

área científica 

cordenadorId (FK) Master-Detail 

(Contacto) 

#N/A #N/A #N/A Ligação dos 

coordenadoresCur

so a tabela dos 

contactos 

#N/A 

cursoId (FK) Master-Detail 

(curso) 

#N/A #N/A #N/A Ligação  dos 

coordenadoresCur

so a tabela dos 

cursos 

#N/A 

Tabela 16 - Dicionário de dados objeto "coordenador_curso" 
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Objeto: documento_pagamento  

Na tabela 17 está representado o dicionário de dados do objeto documento de 

pagamento. O objetivo é os alunos efetuarem os pagamentos através de referências 

geradas por uma integração com o easy pay. Os documentos de pagamento não são mais 

do que as faturas. 

Name Data type 

(Salesforce) 

Values  Deafault 

Value 

Mandatory Descrição Obs. 

docPagamentoId  

 

autonumber #N/A #N/A Yes Número 

sequencial que 

identifica 

univocamente a 

cada 

docPagamento 

Gerado pelo 

sistema/Não 

alterável 

Display 

Format: DP-

{00000} 

montante_total__c Currency(16,2) #N/A #N/A Yes #N/A #N/A 

data_pagamento__c date #N/A #N/A #N/A Data até quando 

é possível 

pagar. 

#N/A 

desconto__c Currency(16,2) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 

quantidade__c Number(18,0) #N/A #N/A Yes #N/A #N/A 

iva__c Percent(16,2) #N/A #N/A Yes #N/A #N/A 

iva_total__c formula montante_tot

al__c * 

iva__c 

#N/A Yes Total do IVA 

sobre o 

montante total a 

pagar 

#N/A 

valor_extenso__c text(255) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 

enviar_fatura_email checkbox #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 

email_pagamento__c email #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 

pago_no_dia__c date  #N/A #N/A #N/A Data em que foi 

pago 

#N/A 

pago checkbox #N/A #N/A #N/A Se já foi pago #N/A 

curso__c formula matriculaId__

r.curso__c 

#N/A #N/A Vai à matrícula 

buscar o curso 

#N/A 

preco_curso__c formula matriculaId__

r.inscricaoId_

_r.cursoId__r

.preco_total_

curso__c 

#N/A #N/A Vai à matrícula 

> inscrições > 

curso buscar 

preço total do 

curso 

#N/A 

nome_aluno__c formula alunoId__r.Fi

rstName  & " 

" &  

alunoId__r. 

LastName 

#N/A Yes Vai aos 

contactos 

buscar o 

primeiro nome 

e último nome 

#N/A 

morada_faturacao__c formula alunoId__r.M

ailingStreet 

& ","  &  

alunoId__r.M

ailingPostalC

#N/A Yes Vai buscar a 

rua, código 

postal e cidade 

aos contactos 

#N/A 
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ode & "," &  

alunoId__r.M

ailingCity 

nif__c formula alunoId__r.ni

f__c 

#N/A #N/A Vai buscar o nif 

aos contactos 

#N/A 

entidade__c text (10) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 

referencia__c number(9,0) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 

easypay_key text (255) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 

natriculaId (FK) Lookup 

(Matricula) 

#N/A #N/A #N/A Ligação do 

documento de 

pagamento a 

tabela da 

matricula 

#N/A 

inscricaoId (FK) Lookup 

(Inscricao) 

#N/A #N/A #N/A Ligação do 

documento de 

pagamento a 

tabela das 

inscrições 

#N/A 

alunoId (FK) Lookup(Contact

) 

#N/A #N/A #N/A Ligação do 

documento de 

pagamento a 

tabela dos 

contactos 

#N/A 

Tabela 17- Dicionário de dados objeto "documento_pagamento" 
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Objeto: Lead 

Na tabela 18 pode ver-se o dicionário de dados do objeto “Lead”. Este objeto tem 

como principal objetivo a validação das inscrições, isto é, as inscrições feitas online por 

parte dos alunos.  

Visto que a página das inscrições é pública toda a gente pode inscrever-se ou 

inscrever o email de alguém que não quer ser inscrito, existirá a validação necessária para 

que os dados que entram na tabela das inscrições sejam o mais verdadeiro possíveis. Esta 

tabela é apenas uma transição que requer que o aluno valide a inscrição via email para 

que esses dados entrem na tabela das inscrições. 

Name Data type 

(Salesforce) 

Values  Deafault 

Value 

Mandatory Descrição Obs. 

leadId__c 

 

autonumber #N/A #N/A Yes Número 

sequencial 

que identifica 

univocament

e a cada Lead 

Gerado pelo 

sistema/Não 

alterável 

Display Format: 

LD-{00000} 

LeadSource picklist Web 

Phone Inquiry 

Other 

#N/A #N/A Como foi 

originada a 

Lead 

#N/A 

Status picklist Aberta - Não 

contactado  

Pendente – 

Contactado 

Fechada – 

Convertida 

Fechada - Não 

Convertida 

Aberta - 

Não 

contactad

o 

Yes Estado da 

Lead 

Saber se a lead 

já foi convertida 

ou não 

Company Text(255) #N/A #N/A Yes Empresa da 

Lead 

No caso do 

projeto será a 

SchoolDemo 

Account_Name__c  Text(255) #N/A #N/A Yes Nome da 

conta 

Neste caso será 

a escola e será 

para transitar 

para a tabela das 

contas e da 

inscrição 

RecordTypeId__c  Picklist Aluno 

Formador | 

Coordenador 

Geral 

#N/A Yes O record type 

do contacto 

Para converter 

para a tabela 

contactos 

primeiroNome__c Text(255) #N/A #N/A Yes Prmeiro 

nome do 

aluno 

Para converter 

para a tabela 

contactos 

ultimoNome__c Text(255) #N/A #N/A Yes Prmeiro 

nome do 

aluno 

Para converter 

para a tabela 

contactos 

https://eu10.lightning.force.com/lightning/setup/ObjectManager/Contact/RecordTypes/0120X000000ECSjQAO/view
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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tipoIdentificacao__c Picklist Autorização de 

residência 

BI/CC 

Militar 

Passaporte 

BI/CC 

 

Yes Tipo de 

identificação 

do contacto 

Para converter 

para a tabela 

contactos 

N_Identificacao__c Text(255) #N/A #N/A Yes Número de 

identificação 

de acordo 

com o tipo 

selecionado 

Para converter 

para a tabela 

contactos 

nif__c Number(9,0) #N/A #N/A #N/A Nif do 

contacto 

Para converter 

para a tabela 

contactos 

MobilePhone Phone #N/A #N/A #N/A Telemóvel do 

contacto 

Para converter 

para a tabela 

contactos 

Email  Email #N/A #N/A #N/A Email do 

contacto 

Para converter 

para a tabela 

contactos 

Birthdate__c Date #N/A #N/A #N/A Data de 

nascimento 

do contacto 

Para converter 

para a tabela 

contactos 

genero__c Picklist Masculino 

Feminino 

Não definido 

#N/A #N/A Género do 

contacto 

Para converter 

para a tabela 

contactos 

habilitacoes_academicas__c  Picklist <9º ano 

9º ano 

12º ano 

Licenciatura 

Mestrado 

Doutoramento 

#N/A #N/A #N/A Para converter 

para a tabela 

contactos 

area_formacao__c Text(255) #N/A #N/A #N/A #N/A Para converter 

para a tabela 

contactos 

descricao_habilitacoes__c Text(255) #N/A #N/A #N/A #N/A Para converter 

para a tabela 

contactos 

Address Address #N/A #N/A #N/A #N/A Para converter 

para a tabela 

contactos 

Curso__c Text(255) #N/A #N/A Yes Curso a que 

se está a 

inscrever 

Dados para 

transferir para 

tabela das 

inscrições 

nomeCurso__c Text(255) #N/A #N/A #N/A Vai buscar o 

nome do 

curso através 

do seu código 

Read only 

receber_comunicacoes__c checkbox True 

False 

True #N/A #N/A #N/A 

Tabela 18 - Dicionário de dados objeto "Lead” 
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Anexo A3  

Página Visualforce “documento de pagamento PDF” 
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<apex:page standardcontroller="documento_pagamento__c" 

showHeader="false" applyHtmlTag="false" renderAs="pdf"> 

    <head> 

        <style> 

            .invoice-box { 

                max-width: 800px; 

                margin: auto; 

                padding: 30px; 

                border: 1px solid #eee; 

                box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, .15); 

                font-size: 16px; 

                line-height: 24px; 

                font-family: 'Helvetica Neue', 'Helvetica', Helvetica, 

Arial, sans-serif; 

                color: #555; 

            }  

            .invoice-box table { 

                width: 100%; 

                line-height: inherit; 

                text-align: left; 

            }  

            .invoice-box table td { 

                padding: 5px; 

                vertical-align: top; 

            }  

            .invoice-box table tr td:nth-child(2) { 

                text-align: right; 

            }  

            .invoice-box table tr.top table td { 

                padding-bottom: 20px; 

            }  

            .invoice-box table tr.top table td.title { 

                font-size: 45px; 

                line-height: 45px; 

                color: #333; 

            }  

            .invoice-box table tr.information table td { 

                padding-bottom: 40px; 

            } 

             

            .invoice-box table tr.heading td { 

                background: #eee; 

                border-bottom: 1px solid #ddd; 

                font-weight: bold;  

            }  

            .invoice-box table tr.details td { 

                padding-bottom: 20px; 

            }  

            .invoice-box table tr.item td{ 

                border-bottom: 1px solid #eee; 

            }  

            .invoice-box table tr.item.last td { 

                border-bottom: none; 

            }  

            .invoice-box table tr.total td:nth-child(2) { 

                border-top: 2px solid #eee; 

                font-weight: bold; 

                text-align: right; 

                align-content: right;  
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            }  

            @media only screen and (max-width: 600px) { 

                .invoice-box table tr.top table td { 

                    width: 100%; 

                    display: block; 

                    text-align: center; 

                } 

                 

                .invoice-box table tr.information table td { 

                    width: 100%; 

                    display: block; 

                    text-align: center; 

                } 

            } 

             

            /** RTL **/ 

            .rtl { 

                direction: rtl; 

                font-family: Tahoma, 'Helvetica Neue', 'Helvetica', 

Helvetica, Arial, sans-serif; 

            } 

             

            .rtl table { 

                text-align: right; 

            } 

             

            .rtl table tr td:nth-child(2) { 

                text-align: left; 

            } 

            .bottom-bar{ 

                position: absolute; 

                bottom: 0; 

                left: 0; 

                right: 0; 

                height: 26px; 

                background-color: #c6dab1; 

            } 

        </style> 

    </head> 

    <body> 

        <div class="invoice-box"> 

            <table> 

                <div> 

                    <tr class="top" style="width: 100%"> 

                        <td class="title" colspan="3"> 

                            <img style= "margin-right:10px; 

width:190px; margin-top:0px" src= 

"{!URLFOR($Resource.logoSchoolDemo)}" /> 

                        </td> 

                        <td style="align-content: right; text-align: 

right"> 

                            Fatura #: 

{!documento_pagamento__c.Name}<br/> 

                            Criada:  

                            <apex:outputText value="{0, date, dd'-

'MM'-'yyyy}"> 

                                <apex:param 

value="{!documento_pagamento__c.dia_criada__c}" /> 

                            </apex:outputText> <br/> 



Relatório de Estágio  Anexos 

85 

                            Pagamento até: 

                            <apex:outputText value="{0, date, dd'-

'MM'-'yyyy}"> 

                                <apex:param 

value="{!documento_pagamento__c.data_pagamento__c}" /> 

                            </apex:outputText> 

                        </td> 

                        <br/><br/> 

                    </tr> 

                    <tr class="information" style="width: 100%"> 

                        <td colspan="3"> 

                            SchoolDemo, Lda.<br/> 

                            12345 Av. António Martins<br/> 

                            Folgosinho, PT 67</td> 

                        <td style="align-content: right; text-align: 

right"> 

                            Nome: 

{!documento_pagamento__c.nome_aluno__c}<br/> 

                            NIF: {!documento_pagamento__c.nif__c}<br/> 

                            Morada: 

{!documento_pagamento__c.morada_faturacao__c}<br/> 

                        </td> 

                    </tr> 

                </div> 

                <br/><br/><br/> 

            </table> 

            <table> 

                <tr class="heading"> 

                    <td style=" width: 40%;"> 

                        Linha de Fatura 

                    </td> 

                     

                    <td style=" width: 20%;"> 

                        IVA (%)  

                    </td> 

                    <td style=" width: 20%;"> 

                        Total IVA 

                    </td> 

                    <td style=" width: 20%;"> 

                        Desconto 

                    </td> 

                </tr>  

                <tr class="details"> 

                    <td> 

                        {!documento_pagamento__c.descricao__c} 

                    </td>  

                    <td> 

                        {!documento_pagamento__c.iva__c} 

                    </td> 

                    <td> 

                        {!documento_pagamento__c.iva_total__c} 

                    </td> 

                    <td> 

                        {!documento_pagamento__c.desconto__c} 

                    </td> 

                </tr> 

                <tr> 
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                    <td class="total" colspan="4" style="align-

content: right; text-align: right"> <strong>Montante Total:</strong> 

{!documento_pagamento__c.montante_total__c}€</td>  

                </tr> 

                <br/>  

                <tr class="heading"> 

                    <td colspan="2"> 

                        Tipo Pagamento: 

                    </td> 

                </tr>  

                <tr class="item"> 

                    <td style=" width: 40%;"> 

                       Entidade do pagamento 

                    </td>  

                    <td> 

                        {!documento_pagamento__c.entidade__c} 

                    </td> 

                </tr> 

                <tr class="item"> 

                    <td style=" width: 40%;"> 

                        EasyPay Key 

                    </td>  

                    <td> 

                        {!documento_pagamento__c.easypay_key__c} 

                    </td> 

                </tr> 

                 

                <tr class="item last"> 

                    <td style=" width: 40%;"> 

                        Referência 

                    </td>  

                    <td> 

                        {!documento_pagamento__c.referencia__c} 

                    </td> 

                </tr>  

            </table> 

            <br/> 

            <div class="bottom-bar"></div> 

        </div> 

    </body> 

</apex:page> 
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Anexo A4  

Página Visualforce “page_inscricoes.page” 
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<section class="features-top-area" id="features"> 

    <div class="container"> 

        <div class="row promo-content"> 

            <div class="col-md-4 col-lg-4 col-sm-6 col-xs-12"> 

                <div class="text-icon-box mb20 xs-mb0 wow fadeInUp 

padding30" data-wow-delay="0.1s"> 

                    <div class="box-icon features-box-icon"> 

                        <i class="fa fa-graduation-cap"></i> 

                    </div> 

                    <h3 class="box-title">Inscreve-te aqui.</h3> 

                    <p>A SchoolDemo permite-lhe inscrever-se online. É 

muito fácil, basta preencher este formulário e submeter.</p> 

                </div> 

            </div> 

            <apex:form > 

                <apex:pageBlock mode="New" id="formulario"> 

                    <div class="col-md-4 col-lg-4 col-sm-6 col-xs-12"> 

                        <div class="text-icon-box relative mb20 xs-mb0  

wow fadeInUp padding30" data-wow-delay="0.2s"> 

                            <apex:pageMessages ></apex:pageMessages> 

                            <apex:pageBlockSection title="Informação 

Aluno" columns="1"> 

                                <apex:pageBlockSection columns="1" > 

                                    * Primeiro Nome:<apex:inputText 

style="width:300px" value="{!fName}"  label=""/><br/> 

                                    * Último Nome:<apex:inputText 

style="width:300px" value="{!lName}"  label="" /><br/> 

                                    * Email:<apex:inputText 

style="width:300px" value="{!email}" label="" /><br/> 

                                    Telemóvel:<apex:inputText 

style="width:300px" value="{!mobile}" label=""/><br/> 

                                    Género:<apex:selectList 

id="optGenero" size="1" style="width:300px; height: 25px" 

value="{!genero}" > 

                                        <apex:selectOptions 

value="{!optGenero}"/> 

                                    </apex:selectList><p/> 

                                </apex:pageBlockSection> 

                            </apex:pageBlockSection> 

                        </div> 

                    </div> 

                    <div class="col-md-4 col-lg-4 col-sm-6 col-xs-12"> 

                        <div class="text-icon-box relative mb20 xs-mb0 

wow fadeInUp padding30" data-wow-delay="0.3s"> 

                           <apex:pageBlockSection title="Escolher 

Curso" columns="1"> 

                                <apex:pageBlockSection columns="1" > 

                                    <br/> 

                                    <apex:selectList size="1" 

style="width:300px" value="{!selectedCurso}" >   <apex:selectOptions 

value="{!selectedcursofields}"/>   

                                    </apex:selectList> 

                                </apex:pageBlockSection> 

                            </apex:pageBlockSection><br/> 

                            <div style="margin-right:50px"> 

                            </div> 

                            <apex:pageBlockSection title="Fotografia" 

columns="1" id="foto"> 

                                <apex:pageBlockSection columns="1" >   
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                                    <apex:outputPanel >  

                                        <div class="slds-form-

element"> 

                                            <span class="slds-form-

element__label" id="file-selector-id"> <b> Selecione </b> o documento 

ou <b>arraste </b> o mesmo para a caixa. <br/><br/></span> 

                                            <div class="slds-form-

element__control"> 

                                                <div class="slds-file-

selector slds-file-selector_files"> 

                                                  <div class="slds-

file-selector__dropzone"  > 

                                                    <apex:inputFile 

accept="doc, txt, pdf" filename="{!fileName}" id="fileUploadInput01" 

contentType="{!contentType}"  value="{!resume}"/><br/> 

                                                    <b>Ou</b>  

<br/><br/> 

                                                    <div 

class="dottedDropzone" style=" vertical-align: middle;"> 

                                                        

<apex:outputLabel id="dropbox" for="fileUploadInput01" style="margin-

top: 15px;"> 

                                                            <img 

src="{!URLFOR($Resource.iconDropzone)}" alt="" height="25px" />  

                                                            <br/> 

                                                            <span> 

<b>Arrastar Ficheiro</b></span> 

                                                            <span> 

                                                            </span>  

                                                        

</apex:outputLabel> 

                                                    </div>   

                                                  </div> 

                                                </div> 

                                              </div> 

                                            </div>                                                

                                        </apex:outputPanel> 

                                        <apex:outputPanel > 

                                            <apex:actionRegion >  

                                                <apex:actionFunction 

name="passValueToController" action="{!UploadedFileCC}" 

reRender="ficheirosCarregados"> 

                                                    <apex:param 

name="nomeficheiro" value="" assignTo="{!filename}" /> 

                                                    <apex:param 

name="contentType" value="" assignTo="{!contentType}" /> 

                                                    <apex:param 

name="resume" value="" assignTo="{!resumeString}" /> 

                                                </apex:actionFunction> 

                                                <apex:outputPanel 

id="ficheirosCarregados" styleClass="align: right"> 

                                                    <p style="font-

size: 12px;"> {!nficheiros} ficheiros carregados ({!filenameDropzone}) 

</p><br/> 

                                                </apex:outputPanel> 

                                                <apex:outputPanel 

style="float:right;"> 
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<div><apex:commandButton action="{!inscreverLeads}" value="Inscrever" 

/></div> 

                                                </apex:outputPanel> 

                                            </apex:actionRegion> 

                                        </apex:outputPanel> 

                                    </apex:pageBlockSection><p/> 

                                    <br/> 

                                </apex:pageBlockSection> 

                                <script type="text/javascript"> 

                                var dropbox; 

                                var input; 

                                dropbox = $('[id$=dropbox]'); 

                                input = $('[id$=fileUploadInput01]'); 

                                dropbox.on("dragenter", dragenter); 

                                dropbox.on("dragover", dragover); 

                                dropbox.on("drop", drop); 

 

                                console.log('dropbox id'); 

                                function dragenter(e) { 

                                    e.stopPropagation(); 

                                    e.preventDefault(); 

                                } 

                                function dragover(e) { 

                                    e.stopPropagation(); 

                                    e.preventDefault(); 

                                } 

                                function getBase64(file) { 

                                   var reader = new FileReader(); 

                                   reader.readAsDataURL(file); 

                                   reader.onload = function () { 

                                    console.log(reader.result); 

                                    passValueToController(file.name, 

file.type, reader.result); 

                                   }; 

                                   reader.onerror = function (error) { 

                                     console.log('Error: ', error); 

                                   }; 

                                } 

                                function drop(e) { 

                                    e.stopPropagation(); 

                                    e.preventDefault(); 

                                    var dt = 

e.originalEvent.dataTransfer; 

                                    var files = dt.files; 

                                    getBase64(files[0]); 

                                }     

                            </script> 

                            </div> 

                        </div> 

                </apex:pageBlock> 

            </apex:form>    

        </div> 

    </div> 

</section> 
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Anexo A5  

Página Visualforce “pageDepoisInscricao.page” 

  



Relatório de Estágio  Anexos 

92 

<section class="features-top-area" id="features"> 

    <div class="container"> 

        <div class="row promo-content"> 

            <div class="col-md-10 col-lg-10 col-sm-6 col-xs-12"> 

                <div class="text-icon-box mb20 xs-mb0 wow fadeInUp 

padding30" data-wow-delay="0.1s"> 

                    <table> 

                        <tr> 

                            <td><apex:image value="{!fotoUrl}" 

style="width: 87px; height: 112px;"></apex:image></td> 

                            <td style="width: 20px"></td> 

                            <td> 

                                <h3 class="box-title">Agradecemos a 

sua inscrição.</h3> 

                                <p>Caro(a) <b>{!fName} {!lName}</b>, a 

SchoolDemo agradece-lhe a inscrição. </p> 

                                <p>Receberá um email no seu endereço 

<b>{!email}</b> para confirmação.</p> 

                            </td> 

                        </tr> 

                    </table> 

                </div> 

            </div>  

        </div> 

    </div> 

</section> 
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Anexo A6  

Página Visualforce “page_confirma_inscricoes.page” 
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<section class="features-top-area" id="features"> 

    <div class="container"> 

        <div class="row promo-content"> 

            <div class="col-md-4 col-lg-4 col-sm-6 col-xs-12"> 

                <div class="text-icon-box mb20 xs-mb0 wow fadeInUp 

padding30" data-wow-delay="0.1s"> 

                    <div class="box-icon features-box-icon"> 

                        <i class="fa fa-graduation-cap"></i> 

                    </div> 

                    <h3 class="box-title">Confirma a inscrição</h3> 

                    <p>Olá <b>{!fName} {!lName}</b>.<p/> 

                    Está a inscrever-se no curso <b>{!curso}</b>.<p/> 

                    Para confirmar esta sua inscrição preencha o 

formulário e carregue em confirmar.</p> 

                </div> 

            </div> 

            <apex:form > 

                <apex:pageBlock mode="New" id="formulario"> 

                    <div class="col-md-4 col-lg-4 col-sm-6 col-xs-12"> 

                        <div class="text-icon-box relative mb20 xs-mb0  

wow fadeInUp padding30" data-wow-delay="0.2s"> 

                            <apex:pageMessages ></apex:pageMessages> 

                            <apex:pageBlockSection title="Dados 

Pessoais" columns="1"> 

                                <apex:pageBlockSection columns="1" > 

                                    * Tipo de Identificação: 

                                    <apex:selectList id="tipoIdent" 

size="1" style="width:300px; height: 25px" 

value="{!tipoIdentificacao}" > 

                                        <apex:selectOptions 

value="{!tipoIdent}"/> 

                                    </apex:selectList><p/> 

                                    * Nº de 

Identificação:<apex:inputText style="width:300px" 

value="{!n_identificacao}"  label="" /><p/> 

                                    NIF:<apex:input type="number" 

html-min="0" html-max="999999999" size="9"  style="width:300px" 

value="{!nif}" label="" /><p/> 

                                    Data de nascimento:<apex:input 

style="width:300px" value="{!dataNasc}" label="" type="date"/><p/> 

                                </apex:pageBlockSection> 

                            </apex:pageBlockSection> 

                            <apex:pageBlockSection title="Curriculo do 

Aluno" columns="1"> 

                                <apex:pageBlockSection columns="1" > 

                                     Habilitações Académicas: 

                                    <apex:selectList 

id="habAcademicas" size="1" style="width:300px; height: 25px" 

value="{!habilitacoesAcademicas}" > 

                                        <apex:selectOptions 

value="{!habAcademicas}"/> 

                                    </apex:selectList><p/> 

                                </apex:pageBlockSection> 

                                <apex:pageBlockSection columns="1" > 

                                     Área de formação:<apex:inputText 

style="width:300px" value="{!areaFormacao}" label="" /> 

                                </apex:pageBlockSection> 

                                 <apex:pageBlockSection columns="1" > 
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                                     Mais informações de 

habilitações:<apex:inputText style="width:300px" 

value="{!descHabilitacoes}" label="" /> 

                                </apex:pageBlockSection> 

                            </apex:pageBlockSection> 

                            <apex:pageBlockSection title="Documentos" 

columns="1" > 

                                <apex:pageBlockSection columns="1" >   

                                        <apex:outputPanel >  

                                            <div class="slds-form-

element"> 

                                              <span class="slds-form-

element__label" id="file-selector-id"> <b> Selecione </b> o documento 

ou <b>arraste </b> o mesmo para a caixa. <br/><br/></span> 

                                              <div class="slds-form-

element__control"> 

                                                <div class="slds-file-

selector slds-file-selector_files"> 

                                                  <div class="slds-

file-selector__dropzone"  > 

                                                    <apex:inputFile 

accept="doc, txt, pdf" filename="{!fileName}" id="fileUploadInput01" 

contentType="{!contentType}"  value="{!resume}"/><br/> 

                                                    <b>Ou</b>  

<br/><br/> 

                                                    <div 

class="dottedDropzone" style=" vertical-align: middle;"> 

                                                        

<apex:outputLabel id="dropbox" for="fileUploadInput01" style="margin-

top: 15px;"> 

                                                            <img 

src="{!URLFOR($Resource.iconDropzone)}" alt="" height="25px" />  

                                                            <br/> 

                                                            <span> 

<b>Arrastar Ficheiro</b></span> 

                                                            <span> 

                                                                 

                                                            </span>  

                                                        

</apex:outputLabel> 

                                                    </div>   

                                                  </div> 

                                                </div> 

                                              </div> 

                                            </div> 

                                        </apex:outputPanel> 

                                        <apex:outputPanel > 

                                            <apex:actionRegion >  

                                                <apex:actionFunction 

name="passValueToController" action="{!UploadedFileCC}" 

reRender="ficheirosCarregados"> 

                                                    <apex:param 

name="nomeficheiro" value="" assignTo="{!filename}" /> 

                                                    <apex:param 

name="contentType" value="" assignTo="{!contentType}" /> 

                                                    <apex:param 

name="resume" value="" assignTo="{!resumeString}" /> 

                                                </apex:actionFunction> 
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                                                <div 

style="float:right; padding-right: 25px" class="btn btn-secondary btn-

sm"><apex:commandButton value="Carregar Ficheiro" 

action="{!UploadedFileCC}"  /><br/></div> 

                                                <apex:outputPanel 

id="ficheirosCarregados" > 

                                                    <apex:outputPanel 

rendered="{!Fch_carregados}" layout="none"> 

                                                    <p style="font-

size: 12px;"> {!nficheiros} ficheiros carregados </p><br/> 

                                                        <div > 

                                                            <div> 

                                                                <table 

style="font-size: 12px;" class="table"> 

                                                                    

<thead> 

                                                                        

<tr> 

                                                                            

<th scope="col"> 

                                                                                

<div>Nome do ficheiro</div> 

                                                                            

</th> 

                                                                            

<th scope="col"> 

                                                                                

<div> Tipo de ficheiro</div> 

                                                                            

</th> 

                                                                        

</tr> 

                                                                    

</thead> 

                                                                    

<tbody> 

                                                                        

<apex:repeat var="int" value="{!lst_att_carregados}" > 

                                                                            

<tr> 

                                                                                

<th scope="row" style="font-weight: normal"> <apex:outputText 

value="{!int.Name}" id="theValueName"/><br/> </th> 

                                                                                

<th scope="row" style="font-weight: normal"> <apex:outputText 

value="{!int.ContentType}" id="theValueContentType"/><br/> </th> 

                                                                            

</tr> 

                                                                        

</apex:repeat> 

                                                                    

</tbody> 

                                                                

</table> 

                                                            </div> 

                                                            <div> 

                                                                

<apex:outputPanel > 
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<apex:actionRegion > 

                                                                    

<div style="float:right; padding-right: 25px" class="btn btn-secondary 

btn-sm"><apex:commandButton value="Eliminar ficheiros" 

action="{!DeleteFiles}" reRender="formulario" 

/></div></apex:actionRegion> 

                                                                

</apex:outputPanel> 

                                                            </div> 

                                                        </div> 

                                                    

</apex:outputPanel> 

                                                </apex:outputPanel> 

                                            </apex:actionRegion> 

                                        </apex:outputPanel> 

                                </apex:pageBlockSection><p/> 

                                <br/> 

                            </apex:pageBlockSection> 

                            <script type="text/javascript"> 

                                var dropbox; 

                                var input; 

                                dropbox = $('[id$=dropbox]'); 

                                input = $('[id$=fileUploadInput01]'); 

                                dropbox.on("dragenter", dragenter); 

                                dropbox.on("dragover", dragover); 

                                dropbox.on("drop", drop); 

                                console.log('dropbox id'); 

                                function dragenter(e) { 

                                    e.stopPropagation(); 

                                    e.preventDefault(); 

                                } 

                                function dragover(e) { 

                                    e.stopPropagation(); 

                                    e.preventDefault(); 

                                } 

                                function getBase64(file) { 

                                   var reader = new FileReader(); 

                                   reader.readAsDataURL(file); 

                                   reader.onload = function () { 

                                    console.log(reader.result); 

                                    passValueToController(file.name, 

file.type, reader.result); 

                                   }; 

                                   reader.onerror = function (error) { 

                                     console.log('Error: ', error); 

                                   }; 

 

                                } 

                                function drop(e) { 

                                    e.stopPropagation(); 

                                    e.preventDefault(); 

                                    var dt = 

e.originalEvent.dataTransfer; 

                                    var files = dt.files; 

                                    getBase64(files[0]); 

                                }  

                            </script> 

                        </div> 
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                    </div> 

                   <div class="col-md-4 col-lg-4 col-sm-6 col-xs-12"> 

                        <div class="text-icon-box relative mb20 xs-mb0 

wow fadeInUp padding30" data-wow-delay="0.3s"> 

                            <apex:pageBlockSection title="Informação 

Morada" columns="1"> 

                                <apex:pageBlockSection columns="1" > 

                                    Rua:<apex:inputText 

style="width:300px" value="{!rua}" label="" /> 

                                </apex:pageBlockSection><p/> 

                                <apex:pageBlockSection columns="1" > 

                                    Cidade:<apex:inputText 

style="width:300px" value="{!cidade}" label="" /> 

                                </apex:pageBlockSection><p/> 

                                <apex:pageBlockSection columns="1" > 

                                    Distrito:<apex:inputText 

style="width:300px" value="{!distrito}" label="" /> 

                                </apex:pageBlockSection><p/> 

                                <apex:pageBlockSection columns="1" > 

                                    Código Postal:<apex:inputText 

style="width:300px" value="{!codPostal}" label="" /> 

                                </apex:pageBlockSection><p/> 

                                <apex:pageBlockSection columns="1" > 

                                    País:<apex:inputText 

style="width:300px" value="{!pais}" label="" /> 

                                </apex:pageBlockSection><p/> 

                            </apex:pageBlockSection> 

                            <div style="margin-right:50px"> 

                            </div> 

                            <apex:pageBlockSection title="Receber 

comunicações" columns="1" > 

                                    Queres receber os nossos emails? 

                                    <apex:inputCheckbox 

selected="true" value="{!receberComunicacoes}"/> 

                            </apex:pageBlockSection> 

                                <apex:outputPanel 

style="float:right;"> 

                                    <div><apex:commandButton 

action="{!confirmaLead}" value="Confirmar" /></div> 

                                </apex:outputPanel> 

                        </div> 

                    </div> 

                </apex:pageBlock> 

            </apex:form>    

        </div> 

    </div> 

</section> 
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Anexo A7  

Página Visualforce “page_confirma_inscricoes2.page” 
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<section class="features-top-area" id="features"><div 

class="container"> 

        <div class="row promo-content"> 

            <div class="col-md-4 col-lg-4 col-sm-6 col-xs-12"> 

                <div class="text-icon-box mb20 xs-mb0 wow fadeInUp 

padding30" data-wow-delay="0.1s"> 

                    <div class="box-icon features-box-icon"> 

                        <i class="fa fa-graduation-cap"></i> 

                    </div> 

                    <h3 class="box-title">Guarda a tua inscrição</h3> 

                    <p>Olá <b>{!fName} {!lName}</b>. 

                    Podes aqui rever e guardar a tua inscrição.</p> 

                </div> 

            </div>  

            <apex:form > 

                <apex:pageBlock mode="New" id="formulario"> 

                   <div class="col-md-4 col-lg-4 col-sm-6 col-xs-12"> 

                        <div class="text-icon-box relative mb20 xs-mb0 

wow fadeInUp padding30" data-wow-delay="0.3s"> 

                            <apex:pageMessages ></apex:pageMessages> 

                            <apex:pageBlockSection title="Inscrição" 

columns="1"> 

                                <apex:pageBlockSection columns="2" > 

                                    <b>Escola: </b>{!escola} <br/> 

                                    <b>Curso: </b>{!curso}<br/><br/> 

                                    <b>Nome aluno: </b>{!fName} 

{!lName}<br/> 

                                    <b>Identificação: </b>{!tipoIdent} 

nº {!nIdent}<br/> 

                                    <b>Email: </b>{!email}<br/> 

                                    <b>Data Nascimento: 

</b>{!dataNascFormatada}<br/> 

                                    <b>Género: </b>{!genero}<br/> 

                                </apex:pageBlockSection> 

                            </apex:pageBlockSection> 

                        </div> 

                    </div> 

                    <div class="col-md-4 col-lg-4 col-sm-6 col-xs-12"> 

                        <div class="text-icon-box relative mb20 xs-mb0 

wow fadeInUp padding30" data-wow-delay="0.3s"> 

                            <apex:pageBlockSection title="" 

columns="1"> 

                                <hr/> 

                                    <b>Habilitacões: 

</b>{!habilitacoes} {!textoArea} {!area}<br/> 

                                    <hr/> 

                                    <b>Morada: </b>{!rua}, 

{!codPostal} {!cidade}<br/> 

                            </apex:pageBlockSection> 

                            <apex:outputPanel style="float:right;"> 

                                    <apex:commandButton 

action="{!convertLeads}" value="Guardar" reRender="formulario"/> 

                                </apex:outputPanel> 

                        </div> 

                    </div> 

                </apex:pageBlock> 

            </apex:form>    

        </div> 

    </div></section>  
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Anexo A8  

Página Visualforce “page_finaliza_inscricao.page” 
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<section class="features-top-area" id="features"> 

    <div class="container"> 

        <div class="row promo-content"> 

            <div class="col-md-10 col-lg-10 col-sm-6 col-xs-12"> 

                <div class="text-icon-box mb20 xs-mb0 wow fadeInUp 

padding30" data-wow-delay="0.1s"> 

                    <div class="box-icon features-box-icon"> 

                        <i class="fa fa-graduation-cap"></i> 

                    </div> 

                    <h3 class="box-title">Inscrição efetuada.</h3> 

                    <p>Caro(a) <b>{!fName} {!lName}</b> a sua 

inscrição foi corretamente efetuada. </p> 

                    <p>Está inscrito(a) no curso <b>{!curso}</b> na 

escola <b>{!escola}</b>. </p> 

                    <p>Fique atento(a) ao seu endereço <b>{!email}</b> 

pois irá receber um email para formalização da sua matrícula.</p> 

                </div> 

            </div> 

        </div> 

    </div> 

</section> 
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Anexo A9  

Página Visualforce “page_pagamento_matriculas.page” 
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<section class="features-top-area" id="features"> 

    <div class="container"> 

        <div class="row promo-content"> 

            <div class="col-md-4 col-lg-4 col-sm-6 col-xs-12"> 

                <div class="text-icon-box mb20 xs-mb0 wow fadeInUp 

padding30" data-wow-delay="0.1s"> 

                    <div class="box-icon features-box-icon"> 

                        <i class="fa fa-graduation-cap"></i> 

                    </div> 

                    <h3 class="box-title">Faz o pagamento da taxa 

inicial!</h3> 

                    <p>Olá <b>{!nomeAluno}</b>.</p> 

                    <p>Faça o pagamento da taxa inicial da matricula, 

só dessa forma a sua matricula ficará formalizada.</p> 

                </div> 

            </div> 

            <apex:form > 

                <apex:pageBlock mode="New" id="formulario"> 

                    <div class="col-md-4 col-lg-5 col-sm-6 col-xs-12"> 

                        <div class="text-icon-box relative mb20 xs-mb0  

wow fadeInUp padding30" data-wow-delay="0.2s">   

                            <apex:pageBlockSection title="Dados do 

pagamento" columns="1"> 

                                <apex:pageBlockSection columns="1" > 

                                    <p><b>Descrição fatura: 

</b>{!descricao}</p> 

                                    <p><b>Nome do aluno: 

</b>{!nomeAluno}</p> 

                                    <p><b>Curso: </b>{!curso}</p> 

                                    <p><b>Data limite: 

</b>{!dataFormatada}</p> 

                                    <p><b>Montante a pagar: 

</b>{!montantePagar}€</p> 

                                </apex:pageBlockSection> 

                            </apex:pageBlockSection> 

                             

                        </div> 

                    </div> 

                   <div class="col-md-4 col-lg-3 col-sm-6 col-xs-12"> 

                        <div class="text-icon-box relative mb20 xs-mb0 

wow fadeInUp padding30" data-wow-delay="0.3s"> 

                            <apex:pageBlockSection title="" 

columns="1"> 

                            <br/><br/><br/> 

                                <p><apex:outputPanel 

style="float:right;"> 

                                    <apex:commandButton 

action="{!pagar}" value="Pagar" reRender="formulario"/> 

                                </apex:outputPanel></p> 

                                <br/> 

                                <div style="float:right;"> <p>Para ver 

mais detalhes:</p></div> 

                                <br/> 

                                <apex:outputPanel 

style="float:right;"> 

                                    <apex:commandButton 

action="{!verPdf}" value="Ver PDF Fatura" reRender="formulario"/> 

                                </apex:outputPanel> 

                            </apex:pageBlockSection> 
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                        </div> 

                    </div> 

                </apex:pageBlock> 

            </apex:form>    

        </div> 

    </div> 

</section> 
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Anexo A10  

Página Visualforce “page_confirma_pagamento.page” 
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<section class="features-top-area" id="features"> 

    <div class="container"> 

        <div class="row promo-content"> 

            <div class="col-md-10 col-lg-10 col-sm-6 col-xs-12"> 

                <div class="text-icon-box mb20 xs-mb0 wow fadeInUp 

padding30" data-wow-delay="0.1s"> 

                    <div class="box-icon features-box-icon"> 

                        <i class="fa fa-graduation-cap"></i> 

                    </div> 

                    <h3 class="box-title">Confirmação do seu 

pagamento</h3> 

                    <p>Caro(a) <b>{!fName} {!lName}</b> o seu 

pagamento da taxa inicial foi efetuado com sucesso. </p> 

                    <p>A sua inscrição no curso <b>{!curso}</b> está 

agora validada. </p><br/> 

                    <p>Tem agora a sua <b>MATRÍCULA EFETUADA</b> com 

ínicio na data de hoje!</p> 

                    <p>Está matrículado no curso pretendido sendo que 

é da <b>{!nomeTurma}</b>!</p> 

                    <p>Para mais informações dirija-se à secretaria da 

escola <b>{!escola}</b>!</p> 

                </div> 

            </div> 

        </div> 

    </div> 

</section> 
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Anexo A11  

Página Visualforce 

“page_docs_pagamento_matriculas.page” 
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<section class="features-top-area" id="features"> 

    <div class="container"> 

        <div class="row promo-content"> 

            <div class="col-md-4 col-lg-4 col-sm-6 col-xs-12"> 

                <div class="text-icon-box mb20 xs-mb0 wow fadeInUp 

padding30" data-wow-delay="0.1s"> 

                    <div class="box-icon features-box-icon"> 

                        <i class="fa fa-graduation-cap"></i> 

                    </div> 

                    <h3 class="box-title">Documentos de Pagamento da 

Matrícula!</h3> 

                    <p>Olá <b>{!nomeAluno}</b>.</p> 

                    <p>Aqui pode ver todos os documentos de pagamento 

associados a matrícula que efectuou.</p> 

                </div> 

            </div> 

            <apex:form > 

                <apex:pageBlock mode="New" id="formulario"> 

                    <div class="col-md-4 col-lg-8 col-sm-6 col-xs-12"> 

                        <div class="text-icon-box relative mb20 xs-mb0  

wow fadeInUp padding30" data-wow-delay="0.2s"> 

                            <apex:pageBlockSection title="" 

columns="1" >                        

                            <apex:outputPanel> 

                                <apex:actionRegion >  

                                    <div > 

                                        <div> 

                                            <table style="font-size: 

12px;" class="table"> 

                                                <thead> 

                                                    <tr> 

                                                        <th 

scope="col"> 

                                                            

<div>Descrição</div> 

                                                        </th> 

                                                        <th 

scope="col"> 

                                                            

<div>Montante</div> 

                                                        </th> 

                                                    </tr> 

                                                </thead> 

                                                <tbody> 

                                                    <apex:repeat 

var="int" value="{!lst_docs}" > 

                                                    <tr> 

                                                        <th 

scope="row" style="font-weight: normal"> <apex:outputText 

value="{!int.descricao__c}" id="theValueDesc"/><br/> </th> 

                                                        <th 

scope="row" style="font-weight: normal">  

                                                            

<apex:outputText value="{0, number, .00}"> 

                                                                

<apex:param value="{!int.montante_total__c}" id="theValueMontante" />€ 

                                                            

</apex:outputText><br/>  

                                                        </th> 



Relatório de Estágio  Anexos 

110 

                                                        <th 

scope="row" style="font-weight: normal"> <apex:commandbutton 

value="Ver PDF" action="/pdfDocumentoPagamento?id={!int.Id}" /><br/> 

</th> 

                                                    </tr> 

                                                    </apex:repeat> 

                                                </tbody> 

                                            </table> 

                                        </div> 

                                    </div> 

                                </apex:actionRegion> 

                            </apex:outputPanel> 

                            </apex:pageBlockSection> 

                        </div> 

                    </div> 

                </apex:pageBlock> 

            </apex:form>    

        </div> 

    </div> 

</section> 
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Anexo A12  

Trigger “atribuir_turma” 
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trigger atribuir_turma on Contract (before update, after insert) { 

    List<Turma__c> lstTurma = new List<Turma__c> (); 

    List<Contract> lstMatriculas = new List<Contract> (); 

    if(trigger.isInsert){ 

        lstMatriculas = [SELECT Id, turmaId__c, curso__c FROM Contract 

WHERE Id in :trigger.newMap.KeySet()]; 

    } 

    String var_curso = ''; 

    for(Contract selMatricula : trigger.new){ 

        var_curso = selMatricula.curso__c; 

    } 

    lstTurma = [SELECT Id, nome_turma__c, num_alunos__c, 

cursoId__r.nome_curso__c 

                FROM Turma__c  

                WHERE Turma__c.cursoId__c IN (SELECT Curso__c.Id FROM 

Curso__c WHERE nome_curso__c = :var_curso) 

                AND Turma__c.fechada__c = false 

                limit 1]; 

    system.debug(lstTurma); 

 

    if (trigger.isUpdate) { 

        for(Contract selMatricula : trigger.new){   //devolve uma 

lista de registos que está a ser inserida 

            system.debug(selMatricula); 

            if(selMatricula.turmaId__c == null && 

selMatricula.curso__c == lstTurma[0].cursoId__r.nome_curso__c){ 

                selMatricula.turmaId__c = lstTurma[0].Id; 

                lstTurma[0].num_alunos__c =+ 1; 

            } 

        } 

    } 

    if (trigger.isInsert) { 

        for(Contract selMatricula : lstMatriculas){ //devolve uma 

lista de registos que está a ser inserida 

            system.debug(selMatricula); 

            if(selMatricula.turmaId__c == null && 

selMatricula.curso__c == lstTurma[0].cursoId__r.nome_curso__c){ 

                if ( lstTurma[0].num_alunos__c == null) { 

                    lstTurma[0].num_alunos__c=0; 

                } 

                system.debug(lstTurma[0]); 

                selMatricula.turmaId__c = lstTurma[0].Id; 

                lstTurma[0].num_alunos__c = 

lstTurma[0].num_alunos__c+1; 

            } 

        } 

    } 

    if (trigger.isInsert && lstMatriculas.size()>0) { 

        system.debug(lstMatriculas); 

        update lstMatriculas; 

    } 

    if (lstTurma.size()>0) { 

        update lstTurma; 

    } 

} 
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Anexo A13  

Controlador “inserirLeads.cls” 

  



Relatório de Estágio  Anexos 

114 

public with sharing class inserirLeads{ 

    Public string selectedCurso{get;set;} 

    Public List<Selectoption> getselectedcursofields(){ 

        List<Selectoption> lstcursosel = new List<selectoption>(); 

        lstcursosel.add(new selectOption('', '- * Escolhe o curso -

')); 

        for(Curso__c curso :[SELECT Id, nome_curso__c, 

preco_propina__c FROM Curso__c WHERE ativo__c=true]){ 

            lstcursosel.add(new 

selectoption(curso.id,curso.nome_curso__c)); 

        } 

        return lstcursosel;  

    } 

    public String fName { get; set; } 

    public String lName { get; set; } 

    public String email { get; set; } 

    public String mobile { get; set; } 

    public String escola { get; set; } 

    public String company { get; set; } 

    public String recordType { get; set; } 

    public String tipoIdentificacao { get; set; } 

    public String numIdentificacao { get; set; } 

    public String leadSource { get; set; } 

    public Lead lead {get;set;} 

    public List<Curso__c> curso {get;set;} 

    public String nomeCurso { get; set; } 

    public inserirLeads() { 

        company = 'SchoolDemo'; 

        leadSource = 'Web'; 

        recordType = 'Aluno'; 

        tipoIdentificacao = 'BI/CC'; 

        numIdentificacao = '----'; 

    } 

    public PageReference inscreverLeads() { 

        PageReference pageRef;  

        for(Curso__c curso :[SELECT ID, nome_curso__c FROM Curso__c 

WHERE ID = :selectedCurso limit 1]){ 

            nomeCurso = curso.nome_curso__c; 

        }  

        Lead lead = new Lead(FirstName=fName, LastName = lName, 

Email=email, MobilePhone=mobile, Account_Name__c=escola,  

            Curso__c=selectedCurso, Company=company, 

LeadSource=leadSource, nomeCurso__c=nomeCurso, RecordTypeId__c = 

recordType,  

            tipoIdentificacao__c = tipoIdentificacao, 

N_Identificacao__c = numIdentificacao); 

        System.debug(lead); 

        if(string.isBlank(fName) || string.isBlank(lName) || 

string.isBlank(email) || string.isBlank(escola) || selectedCurso == 

null) { 

            ApexPages.addmessage(new 

ApexPages.message(ApexPages.severity.ERROR,'Não preencheu todos os 

campos obrigatórios.'));  

            if(string.isBlank(fName) || string.isBlank(lName)) { 

                ApexPages.addmessage(new 

ApexPages.message(ApexPages.severity.ERROR,'Não preencheu o nome 

todo.'));  

            }else if(string.isBlank(email)){ 
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                ApexPages.addmessage(new 

ApexPages.message(ApexPages.severity.ERROR,'Não preencheu o email.'));  

            }else if(string.isBlank(escola)){ 

                ApexPages.addmessage(new 

ApexPages.message(ApexPages.severity.ERROR,'Não preencheu a 

escola.'));  

            }else if(selectedCurso==null){ 

                ApexPages.addmessage(new 

ApexPages.message(ApexPages.severity.ERROR,'Não preencheu o curso 

pretendido.')); 

            } 

            pageRef=null; 

        }else{ 

            try{ 

                insert lead; 

                pageRef = new 

PageReference('/apex/pageDepoisInscricao'); 

                pageref.getParameters().put('id', lead.Id); 

                System.debug(lead.Id);                 

            }catch(Exception ex){ 

                System.debug(ex.getMessage()); 

            } 

        } 

        return pageRef; 

    } 
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Anexo A14  

Controlador “leadInserida.cls” 
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public with sharing class leadInserida { 

    public String fName { get; set; } 

    public String lName { get; set; } 

    public String email { get; set; } 

    public Lead lead {get;set;} 

    public String idLead {get; set;} 

    public leadInserida() { 

        idLead = ApexPages.currentPage().getParameters().get('id'); 

        System.debug(idLead); 

        lead = [Select id, firstName, lastName, email from Lead where 

id = :idLead limit 1]; 

        System.debug(lead);  

        try{ 

            fName = lead.firstName;  

            lName = lead.lastName; 

            email = lead.email; 

        }catch(Exception ex){ 

            System.debug(ex.getMessage()); 

            fName = '';  

            lName = ''; 

            email = ''; 

        } 

    } 

} 
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Anexo A15  

Controlador “confirmaLead.cls” 
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public with sharing class confirmaLead { 

    public Lead lead {get;set;} 

    public String fName { get; set; } 

    public String lName { get; set; } 

    public String curso { get; set; } 

    public Lead lead1 {get;set;} 

    public String idLead {get; set;} 

    public string tipoIdentificacao{get;set;} 

    public String n_identificacao { get; set; } 

    public Integer nif { get; set; } 

    public Date dataNasc { get; set; } 

    public String rua { get; set; } 

    public String cidade { get; set; } 

    public String distrito { get; set; } 

    public String codPostal { get; set; } 

    public String pais { get; set; } 

    public string habilitacoesAcademicas{get;set;} 

    public string areaFormacao{get;set;} 

    public string descHabilitacoes{get;set;} 

    public Boolean receberComunicacoes {get; set;} 

    public List<Lead> leadFoiUpdate {get;set;} 

    public List<Lead> leadUpdate {get;set;} 

    //public Date todaysDate = DateTime.Today; 

    Boolean objInserted; // Se var = true o registo já foi criado 

    Public transient  Attachment att; 

    Public transient Blob  resume {get;set;} 

    Public String resumeString { get;set;} 

    Public String filename {get;set;} 

    Public String contentType {get;set;} 

    Public String fileDescription {get;set;} 

    Public boolean Fch_carregados {get;set;} // Variavel de controlo 

para o redered da mensagem 

    Public List<String> nomeficheiros {get;set;} 

    Public List<Attachment> lst_att_carregados {get;set;} 

    Public Integer nficheiros {get;set;} 

    public confirmaLead() { 

        idLead = ApexPages.currentPage().getParameters().get('id'); 

        System.debug(idLead); 

        lead1 = [Select id, primeiroNome__c, ultimoNome__c, 

nomeCurso__c from Lead where id = :idLead limit 1]; 

        System.debug(lead1); 

        try{ 

            fName = lead1.primeiroNome__c;  

            lName = lead1.ultimoNome__c; 

            curso = lead1.nomeCurso__c; 

            nficheiros = 0; 

            objInserted = false; 

            nficheiros = 0; 

            nomeficheiros =  new list<String> (); 

            lst_att_carregados =  new list<Attachment> (); 

            Fch_carregados = false;  

        }catch(Exception ex){ 

            System.debug(ex.getMessage()); 

            fName = '';  

            lName = ''; 

            curso = ''; 

        } 

    } 

    public List<SelectOption> getTipoIdent(){ 
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        List<SelectOption> options = new List<SelectOption>(); 

        options.add(new selectOption('', '- Escolha -')); 

        Schema.DescribeFieldResult fieldResult = 

Contact.tipoIdentificacao__c.getDescribe(); 

        List<Schema.PicklistEntry> ple = 

fieldResult.getPicklistValues();   

        for( Schema.PicklistEntry f : ple){ 

             options.add(new SelectOption(f.getLabel(), 

f.getValue())); 

        }        

        return options; 

    } 

    public List<SelectOption> getHabAcademicas(){ 

        List<SelectOption> options = new List<SelectOption>(); 

        options.add(new selectOption('', '- Escolha -')); 

        Schema.DescribeFieldResult fieldResult = 

Contact.habilitacoes_academicas__c.getDescribe(); 

        List<Schema.PicklistEntry> ple = 

fieldResult.getPicklistValues(); 

        for( Schema.PicklistEntry f : ple){ 

             options.add(new SelectOption(f.getLabel(), 

f.getValue())); 

        }        

        return options; 

    } 

    // Botão CarregarFicheiros 

    public void UploadedFileCC(){ 

        try{ 

            if(!objInserted){ 

                update lead1; 

                objInserted = true; 

                system.debug('InsertAtt: ' + lead1); 

                system.debug('resumeString' + resumeString); 

                if(string.isNotBlank(resumeString)){ 

                    resume = 

EncodingUtil.base64Decode(resumeString.substring(resumeString.indexOf(

',') + 1)); 

                } 

                att = new Attachment(); 

                att.parentid = lead1.id ; 

                att.Body=resume; 

                att.Name=filename; 

                att.ContentType=contentType; 

                att.Description = fileDescription; 

                system.debug('Nome: '+ filename + ' ContentType: ' + 

contentType + ' Body: ' + resume); 

                insert att; 

                resumeString = null; 

            } else { 

                system.debug('InsertAtt: ' + lead1); 

                att = new Attachment(); 

                att.parentid = lead1.id ; 

                att.Body=resume; 

                att.Name=filename; 

                att.ContentType=contentType; 

                att.Description = fileDescription; 

                system.debug('Nome: '+ filename + ' ContentType: ' + 

contentType + ' Body: ' + resume); 

                insert att; 
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                objInserted = true;  

            } 

            lst_att_carregados.add(new Attachment(Id=att.Id, 

Name=filename, ContentType=contentType)); 

            nficheiros ++; 

            Fch_carregados = true;  

            nomeficheiros.add(filename); 

            //lst_att_carregados = [select Name,ContentType,parentid 

from Attachment where parentid = :lead1.id ]; 

            System.debug(lst_att_carregados); 

        }catch(exception e){ 

            System.debug(e.getMessage()+ e.getLineNumber()); 

            resumeString = null; 

        } 

    }  

    // Fim botão CarregarFicheiros 

    public void DeleteFiles(){  

        System.Debug('Lista ficheiros a eliminar:' + 

lst_att_carregados); 

        if(lst_att_carregados.size()>0){ 

            delete lst_att_carregados;  

            Fch_carregados = false;  

            nficheiros = 0; 

        }  

    } 

    //Para inscrever a lead 

    public PageReference confirmaLead() { 

        PageReference pageRef; 

        // para verificar se a lead já foi modificada 

        leadFoiUpdate = [SELECT Id, N_Identificacao__c FROM Lead WHERE 

N_Identificacao__c =:n_identificacao]; 

        leadUpdate = [Select id, primeiroNome__c, ultimoNome__c, 

nomeCurso__c from Lead where id = :idLead]; 

        System.debug(leadUpdate); 

        System.debug('tipo iden: ' + tipoIdentificacao + '; 

n_identificacao: ' + n_identificacao); 

        if(tipoIdentificacao == '- None -' || 

string.isBlank(n_identificacao)) { 

            ApexPages.addmessage(new 

ApexPages.message(ApexPages.severity.ERROR,'Não preencheu todos os 

campos obrigatórios.')); 

            if(tipoIdentificacao == '- None -') { 

                ApexPages.addmessage(new 

ApexPages.message(ApexPages.severity.ERROR,'Não escolheu o tipo de 

identificação.')); 

            }else if(string.isBlank(n_identificacao)){ 

                ApexPages.addmessage(new 

ApexPages.message(ApexPages.severity.ERROR,'Não preencheu o número de 

identificação.')); 

            } 

            pageRef=null; 

        }else if (dataNasc>=Date.today()){ 

            ApexPages.addmessage(new 

ApexPages.message(ApexPages.severity.ERROR,'A data de nascimento não é 

válida.')); 

        }else if (leadFoiUpdate.size() > 0) { // verificar se a lead 

já existe  
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            ApexPages.addmessage(new 

ApexPages.message(ApexPages.severity.ERROR,'Esta inscrição já foi 

confirmada')); 

            pageRef=null; 

        }else{ 

            try{ 

                leadUpdate[0].tipoIdentificacao__c = 

tipoIdentificacao; 

                leadUpdate[0].N_Identificacao__c = n_identificacao; 

                leadUpdate[0].nif__c = nif; 

                leadUpdate[0].Birthdate__c = dataNasc; 

                leadUpdate[0].Street = rua; 

                leadUpdate[0].City = cidade; 

                leadUpdate[0].State = distrito; 

                leadUpdate[0].PostalCode = codPostal; 

                leadUpdate[0].Country = pais; 

                leadUpdate[0].habilitacoes_academicas__c = 

habilitacoesAcademicas; 

                leadUpdate[0].area_formacao__c = areaFormacao; 

                leadUpdate[0].descricao_habilitacoes__c = 

descHabilitacoes; 

                leadUpdate[0].receber_comunicacoes__c = 

receberComunicacoes; 

 

                if(string.isNotBlank(filename)){ 

                    system.debug ('objInserted' + objInserted); 

                    if (objInserted == true) { 

                        leadUpdate[0].concluido__c= true; 

                        update leadUpdate[0];  

                    }else { 

                        leadUpdate[0].concluido__c= true; 

                        insert leadUpdate[0]; 

                        objInserted = true; 

                    } 

                } 

                update leadUpdate; 

                pageRef = new 

PageReference('/page_confirma_inscricoes2');     

                pageRef.getParameters().put('id1', leadUpdate[0].Id);            

            }catch(Exception ex){ 

                System.debug(ex.getMessage()); 

            } 

        } 

        return pageRef; 

    } 

} 
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Anexo A16  

Controlador “confirmaLead2.cls” 
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public with sharing class confirmaLead2 { 

    static Id recTypeId = 

Schema.SObjectType.Contact.getRecordTypeInfosByName().get('Aluno').get

RecordTypeId(); 

    public String escola { get; set; } 

    public String curso { get; set; } 

    public String fName { get; set; } 

    public String lName { get; set; } 

    public String tipoIdent { get; set; } 

    public String nIdent { get; set; } 

    public String email { get; set; } 

    public Date dataNasc { get; set; } 

    public String dataNascFormatada {get; set;} 

    public String genero { get; set; } 

    public String habilitacoes { get; set; } 

    public String descHabilitacoes { get; set; } 

    public String area { get; set; } 

    public String rua { get; set; } 

    public String codPostal { get; set; } 

    public String cidade { get; set; } 

    public String pais { get; set; } 

    public String distrito { get; set; } 

    public String textoArea { get; set; } 

    public Decimal nif { get; set; } 

    public String telemovel { get; set; } 

    public String fotografiaUrl { get; set; } 

    public Lead lead {get;set;} 

    public String idLead {get; set;} 

    public Account conta {get;set;} 

    public String idAccount {get; set;} 

    public String idContacto; 

    public String idCurso {get; set;} 

    public List<Lead> leadUpdate {get;set;} 

    public String estadoLead {get; set;} 

    public List<Attachment> convercaoAtt {get; set;} 

    public confirmaLead2() { 

        idLead = ApexPages.currentPage().getParameters().get('id1'); 

        System.debug('Lead' +idLead); 

        lead = [Select id, Account_Name__c, nomeCurso__c, 

primeiroNome__c, ultimoNome__c, tipoIdentificacao__c, 

N_Identificacao__c, email, 

                Birthdate__c, genero__c, habilitacoes_academicas__c, 

area_formacao__c, Street, PostalCode, City, nif__c, 

                MobilePhone, descricao_habilitacoes__c, Country, 

State, Curso__c, foto_URL__c from Lead where id = :idLead limit 1]; 

        System.debug(lead); 

        convercaoAtt = [select Name,ContentType,parentid, Body, 

Description from Attachment where parentid = :idLead ]; 

        try{ 

            escola = lead.Account_Name__c;  

            curso = lead.nomeCurso__c;  

            fName = lead.primeiroNome__c;  

            lName = lead.ultimoNome__c; 

            tipoIdent = lead.tipoIdentificacao__c;  

            nIdent = lead.N_Identificacao__c;  

            email = lead.email; 

            dataNasc = lead.Birthdate__c;  

            if (dataNasc == null){ 

                dataNascFormatada = ' '; 
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            }else{ 

                dataNascFormatada = 

DateTime.newInstance(dataNasc.year(),dataNasc.month(),dataNasc.day()).

format('d-MM-YYYY'); 

            } 

            genero = lead.genero__c;  

            habilitacoes = lead.habilitacoes_academicas__c; 

            descHabilitacoes = lead.descricao_habilitacoes__c; 

            area = lead.area_formacao__c;  

            rua = lead.Street;  

            codPostal = lead.PostalCode;  

            cidade = lead.City;  

            pais = lead.Country; 

            distrito = lead.State; 

            fotografiaUrl = lead.foto_URL__c; 

            nif = lead.nif__c; 

            telemovel = lead.MobilePhone; 

            idCurso = lead.Curso__c; 

            system.debug('Id curso' +idCurso); 

            if(string.isBlank(habilitacoes) || 

string.isBlank(descHabilitacoes)){ 

                textoArea = ' '; 

            }else{ 

                textoArea = 'na área de'; 

            } 

        }catch(Exception ex){ 

            System.debug(ex.getMessage() + ex.getLineNumber()); 

        } 

    } 

    //Para inscrever a lead 

    public PageReference convertLeads() { //converts selected leads 

and redirects to newly created account 

        PageReference pageRefAgradece; 

        conta = [Select Id, Name from Account where Name = :escola 

limit 1]; 

        idAccount = conta.id; 

        System.debug('Id da conta' +idAccount); 

        //campos a converter para o contacto 

        Contact leadContacto = new Contact(); 

        leadContacto.RecordTypeId = recTypeId; 

        leadContacto.FirstName=fName; 

        leadContacto.LastName=lName; 

        leadContacto.tipoIdentificacao__c=tipoIdent; 

        leadContacto.N_Identificacao__c=nIdent; 

        leadContacto.Email=email; 

        leadContacto.Birthdate=dataNasc; 

        leadContacto.genero__c=genero; 

        leadContacto.nif__c=nif; 

        leadContacto.MobilePhone=telemovel; 

        leadContacto.habilitacoes_academicas__c=habilitacoes; 

        leadContacto.area_formacao__c=area; 

        leadContacto.descricao_habilitacoes__c=descHabilitacoes; 

        leadContacto.MailingStreet=rua; 

        leadContacto.MailingPostalCode=codPostal; 

        leadContacto.MailingCity=cidade; 

        leadContacto.MailingCountry=pais; 

        leadContacto.MailingState=distrito; 

        leadContacto.URL_Fotografia__c=fotografiaUrl; 

        leadContacto.AccountId=idAccount; 
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        system.debug(leadContacto); 

        //Mudar estado da lead         

        leadUpdate = [Select id, Status from Lead where id = :idLead];         

        Database.SaveResult resultContact; 

        List<Database.SaveResult> resultAtt; 

        Database.SaveResult resultInscricao; 

        try{ 

            //cria o contacto e inscricao  

            resultContact = Database.insert(leadContacto); 

            idContacto = resultContact.getId(); 

            /*Contact contacto = [Select id, Name from Contact where 

Id = :idContacto]; 

            System.debug('Query' +contacto); */ 

            System.debug('Id do Contacto' +idContacto);  

            List<Attachment> attNew = new  List<Attachment> (); 

            for (Attachment attContacto : convercaoAtt) { 

                //Faz clone do attachment 

                Attachment att = new Attachment(); 

                att.Name = attContacto.Name; 

                att.ContentType = attContacto.ContentType;   

                att.parentid = idContacto; 

                att.Body = attContacto.Body;  

                att.Description = attContacto.Description; 

                attNew.add(att); 

            } 

            resultAtt = Database.insert(attNew); 

            //campos a converter para a inscrição 

            Opportunity leadInscricao = new Opportunity(); 

            leadInscricao.Name = 'Inscrição '+fName+' '+lName+' no 

curso '+curso; 

            leadInscricao.AccountId=idAccount; 

            leadInscricao.alunoId__c=idContacto; 

            leadInscricao.cursoId__c=idCurso; 

            leadInscricao.CloseDate=System.today()+10; 

            leadInscricao.StageName='Inscrição'; 

            resultInscricao = Database.insert(leadInscricao); 

            //alterar leadStatus 

            leadUpdate[0].Status = 'Fechada - Convertida'; 

            update leadUpdate; 

            //se tudo correr bem redireciona para outra página a 

agradecer a inscrição 

            pageRefAgradece = new 

PageReference('/page_finaliza_inscricao');     

            pageRefAgradece.getParameters().put('id', lead.Id); 

        } 

        catch (Exception e) { 

            Apexpages.addMessage( new ApexPages.Message 

(ApexPages.Severity.ERROR, 'Erro a criar a inscrição.')); 

            system.debug(e.getMessage() + e.getLineNumber()); 

            pageRefAgradece = null;//terminate 

        } 

        /* 

        //LeadConvert[] array  to convert leads by api 

        Database.LeadConvert leadToConvert=new Database.LeadConvert(); 

        //get status of converted lead from database itself,instead of 

hardcoading 

        LeadStatus convertStatus = [SELECT Id, MasterLabel FROM 

LeadStatus WHERE IsConverted=true LIMIT 1]; 

        leadToConvert = new Database.LeadConvert(); 
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        leadToConvert.setLeadId(idLead); 

        leadToConvert.setConvertedStatus(convertStatus.MasterLabel); 

//required field 

        try{ 

            Database.LeadConvertResult lcr = 

Database.convertLead(leadToConvert); 

            system.debug(lcr); 

        } 

        catch (Exception e) { 

            System.debug('Erro a converter a lead'); 

            system.debug(e.getMessage() + e.getLineNumber()); 

            return null;//terminate 

        } 

        //se tudo correr bem redireciona para outra página a agradecer 

a inscrição 

        PageReference pageRefAgradece = new 

PageReference('/apex/page_finaliza_inscricao');     

        pageRefAgradece.getParameters().put('id', lead.Id);*/ 

        //envia o redirecionamento da página 

        return pageRefAgradece; 

    } 

} 
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Anexo A17  

Controlador “finalizaInscricao.cls” 
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public with sharing class finalizaInscricao { 

    public String fName { get; set; } 

    public String lName { get; set; } 

    public String email { get; set; } 

    public String curso { get; set; } 

    public String escola { get; set; } 

    public Lead lead {get;set;} 

    public String idLead {get; set;} 

    public finalizaInscricao() { 

        idLead = ApexPages.currentPage().getParameters().get('id'); 

        System.debug(idLead); 

        lead = [Select id, primeiroNome__c, ultimoNome__c, email, 

nomeCurso__c, Account_Name__c from Lead where id = :idLead limit 1]; 

        System.debug(lead); 

        try{ 

            fName = lead.primeiroNome__c;  

            lName = lead.ultimoNome__c; 

            email = lead.email; 

            curso = lead.nomeCurso__c; 

            escola = lead.Account_Name__c; 

 

        }catch(Exception ex){ 

            System.debug(ex.getMessage()); 

            fName = '';  

            lName = ''; 

            email = ''; 

        } 

    } 

} 
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Anexo A18  

Controlador “pagamentoMatriculaInicial.cls” 
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public with sharing class pagamentoMatriculaInicial { 

public List<Opportunity> inscricao {get;set;} 

    public String idInscricao {get; set;} 

    public List<documento_pagamento__c> docPagamento {get;set;} 

    public String idFatura {get; set;} 

    public String descricao {get; set;} 

    public Date dataPagamento {get; set;} 

    public String dataFormatada {get; set;} 

    public String curso {get; set;} 

    public Decimal montantePagar {get; set;} 

    public String nomeAluno { get; set; } 

    public pagamentoMatriculaInicial() { 

        idInscricao = 

ApexPages.currentPage().getParameters().get('id'); 

        System.debug('Id inscrição' +idInscricao); 

        inscricao = [Select id, StageName  from Opportunity where id = 

:idInscricao limit 1]; 

        docPagamento = [Select id,  descricao__c, data_pagamento__c, 

curso__c, nome_aluno__c, montante_total__c, Pago__c, pago_no_dia__c 

from documento_pagamento__c where inscricaoId__c = :idInscricao limit 

1];     

        try{ 

            idFatura = docPagamento[0].id; 

            descricao = docPagamento[0].descricao__c; 

            dataPagamento = docPagamento[0].data_pagamento__c; 

            if (dataPagamento == null) { 

                dataFormatada = ' '; 

            }else{ 

                dataFormatada= 

DateTime.newInstance(dataPagamento.year(),dataPagamento.month(),dataPa

gamento.day()).format('d-MM-YYYY'); 

            } 

            curso = docPagamento[0].curso__c; 

            nomeAluno = docPagamento[0].nome_aluno__c; 

            montantePagar = docPagamento[0].montante_total__c; 

        }catch(Exception ex){ 

            System.debug(ex.getMessage()); 

        } 

    } 

     public PageReference verPdf() { 

        PageReference pageRef; 

        try{ 

            pageRef = new PageReference('/pdfDocumentoPagamento');     

            pageRef.getParameters().put('id', idFatura);            

        }catch(Exception ex){ 

            System.debug(ex.getMessage()); 

        } 

        return pageRef; 

    } 

    public PageReference pagar() { 

        PageReference pageRefMatriculaFeita; 

        try{ 

            //alterar pago para checked 

            docPagamento[0].Pago__c = true; 

            docPagamento[0].pago_no_dia__c = System.today(); 

            update docPagamento; 

            //se tudo correr bem redireciona para outra página a 

agradecer a inscrição 
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            pageRefMatriculaFeita = new 

PageReference('/page_confirma_pagamento');     

            pageRefMatriculaFeita.getParameters().put('id', idFatura); 

        } 

        catch (Exception e) { 

            Apexpages.addMessage(new ApexPages.Message 

(ApexPages.Severity.ERROR, 'Erro no pagamento.')); 

            system.debug(e.getMessage() + e.getLineNumber()); 

            pageRefMatriculaFeita = null;//terminate 

        } 

        //envia o redirecionamento da página 

        return pageRefMatriculaFeita; 

        return null; 

    } 

} 
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Anexo A19  

Controlador “confirmaPagamMatriculaInicial.cls” 
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public with sharing class confirmaPagamMatriculaInicial { 

    public String idDocPagamento { get;set; } 

    public documento_pagamento__c docPagamento {get;set;} 

    public String idInscricao { get;set; } 

    public Contract matricula { get;set; } 

    public String alunoId { get; set; } 

    public String curso { get; set; } 

    public String contaId { get; set; } 

    public String turmaId { get; set; } 

    public Contact aluno { get;set; } 

    public String fName { get; set; } 

    public String lName { get; set; } 

    public Account conta {get;set;} 

    public String escola { get; set; } 

    public Turma__c turma { get;set; } 

    public String nomeTurma { get;set; } 

    public confirmaPagamMatriculaInicial() { 

        idDocPagamento = 

ApexPages.currentPage().getParameters().get('id'); 

        System.debug('Id da Fatura: ' +idDocPagamento); 

        docPagamento = [Select id, inscricaoId__c from 

documento_pagamento__c where id = :idDocPagamento limit 1]; 

        idInscricao = docPagamento.inscricaoId__c; 

        matricula = [Select id, inscricaoId__c, alunoId__c, curso__c, 

AccountId, turmaId__c from Contract where inscricaoId__c = 

:idInscricao limit 1]; 

        alunoId = matricula.alunoId__c; 

        contaId = matricula.AccountId; 

        turmaId = matricula.turmaId__c; 

        System.debug('Id aluno: ' +alunoId + 'Id conta: '+contaId + 

'Id turma: '+turmaId);        

        aluno = [Select id, FirstName, LastName from Contact where id 

= :alunoId limit 1]; 

        conta = [Select id, Name from Account where id = :contaId 

limit 1]; 

        try{ 

            fName = aluno.FirstName;  

            lName = aluno.LastName;  

            curso = matricula.curso__c; 

            escola = conta.Name; 

        }catch(Exception ex){ 

            System.debug(ex.getMessage() + ex.getLineNumber()); 

        } 

        if(string.isBlank(turmaId)){ 

            turma = null; 

        }else{ 

            turma = [Select id, nome_turma__c from Turma__c where id = 

:turmaId limit 1]; 

            nomeTurma = turma.nome_turma__c; 

        }         

    } 

} 
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Anexo A20  

Controlador “todosDocsPagamentoMatricula.cls” 
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public with sharing class todosDocsPagamentoMatricula { 

    public List<documento_pagamento__c> lst_docs {get;set;} 

    public String idMatricula {get; set;} 

    public Contract matricula {get; set;} 

    public String alunoId {get; set;} 

    public Contact aluno {get; set;} 

    public String nomeAluno {get; set;} 

    public todosDocsPagamentoMatricula() { 

        idMatricula = 

ApexPages.currentPage().getParameters().get('id'); 

        System.debug(idMatricula); 

        matricula = [select Id, alunoId__c from Contract where Id = 

:idMatricula limit 1]; 

        alunoId = matricula.alunoId__c; 

        aluno = [select Id, Name from Contact where Id = :alunoId 

limit 1]; 

        nomeAluno = aluno.Name; 

        lst_docs = [select Id, descricao__c, montante_total__c from 

documento_pagamento__c where matriculaId__c = :idMatricula ]; 

        System.debug(lst_docs); 

    } 

} 

 


