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TERMO DE ACEITE 

Projeto: Plataforma de gerenciamento para pedidos 
presenciais. 

Curso(s)/Turma(s): Engenharia de Computação - 20161GRDECPDIU 

Gestor do Projeto: Bruna Cardoso Andrade 

Docente Projeto Joao Lucas da Hora 

Orientador Técnico: Márcio Renê Brandão Soussa 

Razão Social da Empresa CONECTI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 

Representante da Empresa:  Danilo José Pereira Delgado 

Resultados entregues 

As macro entregas previstas para o projeto foram, o diagrama de modelo de dados, o 
módulo Web e o módulo mobile. De acordo com esse entregáveis, foram requisitadas as 
seguintes especificações para cada um: 

• Digrama de modelo de dados: 

1. Diagrama de dados; 

2. Documentação descrevendo as entidades, atributos e seus relacionamentos. 

 

• Módulo Web: 

1. Acesso ao sistema: funcionalidade de realizar login, na qual, somente 
os funcionários de restaurantes teriam acesso; 

2. Cadastro de usuário: responsável por criar usuários que terão acesso 
para um determinado restaurante; 

3. Acesso dos clientes nas mesas: Funcionalidade na qual é definida a 
quantidade de mesas do restaurante, bem como a geração do QR 
Code para cada uma; 

4. Edição de informações pessoais: Disponível para realizar alterações 
simples como endereço, telefone e descrição; 

5. Acompanhamento dos pedidos: o estabelecimento tem a opção de 
alterar o status atual do pedido.  

 

• Módulo Mobile: 

1. Acesso ao aplicativo: A única forma de acesso ao sistema será 
utilizando o número de celular; 

2. Cadastro de usuário: Forma de ingresso de novas pessoas ao 
aplicativo, na qual será preciso inserir algumas informações pessoais; 

3. Acesso ao estabelecimento: Funcionalidade para ler o QR Code da 
mesa e assim se vincular e poder realizar os pedidos no 
estabelecimento; 

4. Visualização do cardápio: Exibe para o usuário o cardápio do 
restaurante após a leitura do QR Code; 



5. Visualização da bandeja: Exibe os pedidos que foram adicionados do 
cardápio, antes da sua confirmação; 

6. Visualização da Conta: Exibe a conta atual aberta no restaurante. 

 

Eu CONECTI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO declaro ter recebido a entrega final do 
produto descrito no Plano de Trabalho do Projeto e/ou Registro de Solicitação de 
Mudanças. Confirmo que os mesmos atingem os objetivos esperados do projeto. 

Salvador, 27 de novembro de 2020 
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__________________________________ 

Danilo José Pereira Delgado 
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O cliente só poderá assinar este documento, após validação de: Orientador, Coordenador e Gerente de 
Área/Unidade;  
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