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PROJETO DA DISCIPLINA – PARTE 02 
 

ATIVIDADE 02: Wireframes, AppMap, Modelo e Script da Base de Dados 
 

OBJETIVOS: 

• Desenvolver wireframes e sitemap 

• Apresentar o modelo de dados 

• Elaborar o script preliminar de criação da base de dados da aplicação; 

• Valor: 4,0 PONTOS 

• Data das apresentação: 24 de agosto 

 

1. DIAGRAMAÇÃO DE APLICTIVO: WIREFRAMES  

A FASE DE Diagramação é uma das fases relacionadas ao ciclo de desenvolvimento de aplicações. Nesta 

fase definem-se, a composição que o layout deve ter através de Wireframes (esqueletos), a construção do 

layout que pode ou não ser inserida diretamente nos Wireframes e a modelagem do banco de dados. Um 

wireframe é a planta de um aplicativo; um rascunho rápido usado para demonstrar a funcionalidade e 

começar a construção de um site. 

Um Wireframe define um esboço visual, indicando a forma da interface e onde cada conteúdo estaria. 

Wireframes são úteis quando você está se comunicando com clientes, pois lhes permite visualizar suas 

ideias mais facilmente do que quando você apenas as descreve verbalmente. Desenvolver Wireframes é 

um passo necessário no processo de design! Mesmo se o site que se está projetando seja incrivelmente 

minimalista e simples, fazer o Wireframe ajuda a esclarecer exatamente o que precisa ser feito nos 

diferentes tipos de página do projeto. 

Criar wireframes é tão simples ou tão complicado quanto você queira. Em sua forma mais básica, um 

wireframe poderia ser nada mais do que um esboço numa folha de papel. Outros “wireframes” são criados 

digitalmente e são realmente mais como protótipos, com objetos clicáveis e toda a interatividade prevista. 

O tipo de wireframe que será criado vai depender do que o projeto demanda. Projetos mais complicados 

provavelmente requerem wireframes mais elaborados, enquanto sites simples pode ter wireframes 

simples. 
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Os wireframes devem incluir informações suficientes para refletir o que precisa aparecer em janela de um 

aplicativo.  

Exemplos de Wireframe 

     

 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjypbmbxZLcAhW0h6YKHQ1ZBh4QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.dubsolucoes.com%2Fsingle-post%2Fimportancia-Wireframe-em-um-projeto-de-aplicativo&psig=AOvVaw1gJMRzPcpnh328OtqY2XJk&ust=1531243637547616
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1.1. ATIVIDADE 

Wireframes podem ser construídos em papel ou utilizando ferramentas computacionais. Diante 

disto, o grupo deverá apresentar o esboço (wireframes) da janela principal do aplicativo e também das 

janelas que serão derivadas da página principal.  

OBS: Não é necessário apresentar o wireframe de todas as páginas que serão derivadas a partir 

da página principal. Escolha algumas que considerem importante para que seja desenvolvido o 

wireframe. 

Os wireframes podem ser criados utilizando papel e lápis (Escanear para apresentar no Datashow) 

ou utilizando diversos softwares disponíveis para isto na web. Caso você utilize um software, durante 

apresentação o grupo deverá mostrar o software que foi utilizado. 

 

 

 

Para ir mais além pesquise pelos termos: Mockups, Protótipos e 

StoryBoard 

Ferramentas para wireframes e mockups: 

• Balsamiq Mockups 

• Cacoo 

• Canva 

• Axure 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwji853oxpLcAhUCXSwKHb9gC5kQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fmariovalney.com%2Faula-9-o-que-e-um-wireframe-e-como-criar-a-navegacao-do-meu-app%2F&psig=AOvVaw1gJMRzPcpnh328OtqY2XJk&ust=1531243637547616
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2. APPMAP 

AppMap, derivado de sitemap ou mapa do site, como é mais conhecido no Brasil, é, basicamente, uma lista 

com todas as páginas (URLs) de site. Ele funciona como uma espécie de mapa que irá ajudar o usuário, a 

navegar e encontrar páginas em um site ou aplicativo. 

A criação de um APPMAP é recomendada para qualquer aplicativo, pois facilita os processos de 

indexação e posterior fluxo de navegação entre as janelas de uma aplicação. 

Exemplos de mapa de site: 

 

 

2.1. ATIVIDADE 

Utilizando editores de textos ou outra ferramenta, elabore um Fluxograma relacionando as janela 

que serão acessadas através da janela inicial de seu aplicativo.  
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O Fluxograma deve ser desenvolvido levando em consideração a HIERÁRQUIA entre as janelas. 

 

3. MODELO DE DADOS E SCRIPT SQL (CASO EXISTIR) 

A modelagem de dados é a primeira etapa de um projeto que envolva banco de dados e tem como 

seu principal objetivo o desenvolvimento de um modelo que contenha entidades e relacionamentos, e que 

com isso seja possível representas as especificações das informações do negócio. 

A modelagem de dados ajuda a organizar a forma de pensamento sobre os dados, demonstrando o 

significado e a aplicação prática deles. Ela também estabelece o vínculo entre as necessidades dos usuários 

e a solução de software que as atende. Essa modelagem faz com que se tenha uma redução na 

complexidade do projeto a um ponto que o projetista possa compreender e manipular os dados. 

Para uma modelagem de dados alcançar os objetivos esperados, ela deve fornecer ao 

desenvolvedor. 

• Representar o ambiente; 

• Documentar e normalizar; 

• Fornecer processos de validação; 

• Observar processos de relacionamentos entre objetos. 

O objetivo desta etapa é prover habilidades de modelagem de dados fundamentais que todos os 

desenvolvedores devem ter, habilidades que podem ser aplicadas em projetos tradicionais que seguem 

uma abordagem em série e aplicadas em projetos ágeis que seguem uma abordagem evolucionária. 

Idealmente, todos profissionais de TI deveriam ter um entendimento básico sobre modelagem de dados. 

Eles não precisam ser especialistas neste assunto, mas deveriam estar preparados para se envolverem na 

criação de um modelo, estar apto a ler um modelo de dados existente, entender quando criar um modelo 

de dados e quando não criar e conhecer as técnicas de projeto de dados fundamentais.  

ATIVIDADE 

Baseado na ideia concebida e nas primeiras discussões entre os membros do grupo, a equipe 

deverá apresentar uma proposta preliminar do modelo de dados proposto para o desenvolvimento do 

projeto da disciplina. 

O modelo deverá ser baseado no diagrama Entidade-Relacionamento, apresentando as entidades e 

seus respectivos atributos, além do relacionamento e cardinalidades. Este é um modelo preliminar que 
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após as considerações a partir da avaliação da apresentação será revisado e feito considerações para 

ajustes no modelo 

Também deverá ser apresentada a versão preliminar (provavelmente sofrerá alterações ao longo do 

projeto) do script de criação da base de dados do projeto. 

4. SUGESTÃO PARA APRESENTAÇÃO 

 

• Breve descrição sobre o tema do projeto 

• Avanços e situação atual 

• Apresentação dos Wireframes 

• Apresentação do Mapa do Site 

• Modelo de dados inicial  

• Script de criação da base de dados 

• Considerações finais 

 


