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HISTÓRICO DE REVISÕES - DOCUMENTAÇÃO 

Data Versão Alterações 

03/05/2018 1.4.1 - Corrigido endereço do ambiente de homologação 

18/05/2018 1.4.2 - Campos DeviceId e MacAddr adicionados na tabela de parâmetros para os 
métodos de cadastro.  

- Novos códigos de resposta de erro da aplicação. 

28/05/2018 1.4.3 - Campos para cadastro – Document (CPF) 

29/05/2018 1.4.4 - Alteração do código HTTP das respostas para condizer com o campo Code 
nas respostas. 

04/06/2018 1.4.5 - Adicionado cabeçalho X-API-VERSION para todas as requisições. 
- Método Version do módulo Search retorna data da versão também. 
-  
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APRESENTAÇÃO DA API DO CANAL DO ARTESANATO 

Esta documentação é referente a API REST da plataforma Canal do Artesanato. 

A API está dividida em módulos, que agrupam métodos/ações de acordo com a categoria do módulo. 

Através da API é possível efetuar toda as operações realizadas pela versão web da plataforma de forma 

programática. 

A API está disponível nos dois ambientes da plataforma sendo necessário apenas alternar entre os 

endereços bases da API para trocar de ambiente. 

O consumo desta API deve ocorrer através do protocolo SSL (HTTPS) para que as informações dos 

assinantes/clientes sejam transmitidas de forma segura sem a possibilidade de interceptação na rede. 

ENDEREÇOS BASE DA API 

➢ Homologação: https://homologacao.api.canaldoartesanato.com.br  

➢ Produção: https://api.canaldoartesanato.com.br 

 O ambiente de homologação reflete 100% do ambiente de produção, sendo utilizado para testar e 

homologar novas ferramentas e melhorias na plataforma. 

ROTEAMENTO DE MÓDULOS E MÉTODOS/AÇÕES 

O acesso a cada módulo/ação deve ser realizado através do roteamento do endereço base do ambiente, 

nome do módulo e nome da ação/método. Sempre que for necessário informar algum dado pertinente 

ao usuário, este deve ser efetuado via requisição POST, com o corpo da requisição no formato JSON. 

Algumas ações/métodos possuem um quarto fragmento no roteamento, nos métodos onde é 

informado sua existência, ele é de caráter obrigatório. 

{Endereço base da API}/{módulo}/{método}/{parâmetro} 

A exemplo do acesso ao módulo de autenticação e a ação de recuperar (trocar) a senha, no ambiente de 

produção, o endereço final seria o seguinte: 

https://api.canaldoartesanato.com.br/authentication/password 

Já uma rota para visualizar uma aula de código 101 deverá ser o seguinte: 

https://api.canaldoartesanato.com.br/class/view/101 

Abaixo do nome de cada módulo, existem os valores de: 

• Módulo 

• Método 

• Parâmetro (caso possua, qual é o valor que deve ser informado) 

• Tipo de requisição (método HTTP - GET ou POST) 

• Requer token de usuário (sim ou não) 

  

https://homologacao.api.canaldoartesanato.com.br/
https://api.canaldoartesanato.com.br/
https://api.canaldoartesanato.com.br/authentication/password
https://api.canaldoartesanato.com.br/class/view/101
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REQUISIÇÕES 

A PARTIR DA VERSÃO 1.2 DA API (DOCUMENTAÇÃO 1.4.4) A API DO CANAL DO ARTESANATO 

PASSA A RESPONDER COM O STATUS HTTP CONDIZENTE COM O VALOR DO CAMPO CODE DA 

RESPOSTA. O CAMPO CODE CONTINUA SENDO ENVIADO NO CORPO DA RESPOSTA. 

Para cada tipo de requisição existe uma tabela de códigos de status, que representam o significado do 

código, vide a tabela no Anexo C desta documentação. 

O código esquema de código utilizado segue a especificação do HTTP. No corpo da resposta é incluído 

um campo ErrorMessage e eventualmente um ErrorList. 

O campo ErrorMessage descreve o erro ocorrido, enquanto o ErrorList irá indicar uma listagem de erros 

ocorridos com cada propriedade da requisição (só serão informados os campos que eventualmente 

estiverem inválidos/com erro). 

A seguir uma breve listagem dos erros comuns (recomenda-se olhar a tabela de status de erro para cada 

tipo de requisição, já que o código pode ser o mesmo, mas ter outro significado especifico para aquela 

requisição): 

➢ 400 – Requisição mal efetuada – Algum campo que era obrigatório não foi enviado; O campo 

foi enviado no formato inválido; Foi informado um token de usuário para uma ação que não 

aceita um usuário autenticado. 

➢ 401 – Não foi fornecido a identificação do aplicativo (todas requisições) e/ou não foi fornecido 

a identificação do usuário (requisições que requerem autenticação do usuário). 

➢ 402 – Requisições de conteúdo pago, e o usuário não possui nenhum plano ativo. 

➢ 403 – A identificação da aplicação/usuário não é mais válida. 

➢ 405 – Aplicação não tem acesso ao módulo requisitado. 

➢ 412 – A aplicação está inativa. 

➢ 429 – O usuário está fazendo muitas tentativas, ou já está com a sessão ativa em outro 

dispositivo. 
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API – CANAL DO ARTESANATO (V1.4.5) 

IDENTIFICAÇÃO DO APLICATIVO 

Todas as requisições, sem exceção, devem fornecer um cabeçalho HTTP que identifica o aplicativo. 

Esse valor será passado pela equipe de TI da Editora Inovação EIRELI, e para cada aplicativo/plataforma 

irá existir um valor diferente (um para Android, um para IOS, um para smart TV, etc.) 

O cabeçalho HTTP que deve ser enviado é o seguinte: X-CDA-APPID 

Essa informação não deve ser exposta aos usuários finais da aplicação, seja ela qual for. Ela não deve ser 

visível no lado do cliente final! 

Caso este cabeçalho não seja informado será retornado um status HTTP 401 

Caso o valor informado não seja válido ou não esteja ativo, será retornado o status HTTP 403. 

IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO 

Todas as requisições autenticadas devem conter o token de acesso do usuário. 

Esse token deve ser informado no seguinte cabeçalho HTTP: X-CDA-TOKEN 

O valor deste cabeçalho é fornecido pelos métodos de acesso e é válido exclusivamente para o 

aplicativo (X-CDA-APPID) que solicitou em qual o usuário fez acesso. 

O token pode perder validade se ocorrer quaisquer um dos fatos abaixo: 

➢ A última requisição efetuada por este token tem mais de 60 dias 

➢ O usuário trocou a senha através de outro token (pelo computador, por outro smartphone, 

pelo navegador) 

➢ A senha foi trocada após informar que foi esquecida (independentemente de onde ocorreu a 

troca) 

➢ O usuário encerrou o token pelo próprio aplicativo 

➢ A equipe de SAC e/ou TI identificou uma irregularidade no acesso 

Nas requisições que exigem o token para acesso (conteúdo pago), irão retornar o status HTTP 401 caso 

ele não seja fornecido. 

Caso o usuário não seja assinante, será retornado o status HTTP 402. 

Caso o token não seja mais válido, ou não pertença ao aplicativo com o App Id correto, o status HTTP 

403 será retornado. 

Caso o usuário faça o acesso através do ambiente WEB ou por outro dispositivo (através de outro 

token), será retornado o status HTTP 429, indicando que deve ser aguardado até 15 minutos para tentar 

novamente. A aplicação restringe o acesso por código de usuário a apenas um ambiente em uma janela 

de 15 minutos! 
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API – CANAL DO ARTESANATO (V1.4.5) 

MÓDULO DE AUTENTICAÇÃO 

O módulo de autenticação é responsável por autenticar e autorizar o acesso aos dados privados da 

plataforma. Para quase todos os módulos (exceto autenticação e cadastro, por motivos óbvios) é preciso 

informar um token de usuário, já que a resposta do método é comportamental e depende de variáveis 

do usuário requisitando-a. 

ACESSO –  VIA COMBINAÇÃO DE E-MAIL/SENHA 

MÓDULO: AUTHENTICATION 

MÉTODO: ACCESS 

TIPO: POST 

REQUER TOKEN: NÃO (IRÁ RETORNAR ERRO CASO SEJA ENVIADO) 

Uma das formas de autenticar o usuário é utilizando a combinação de e-mail/senha cadastrados na 

plataforma. 

REQUSIÇÃO 

Propriedade Descrição Observações 

Email Endereço de e-mail  

Password Senha  

DeviceId Identificação do dispositivo 
efetuando o acesso 

Deve identificar de forma 
exclusiva o dispositivo 

MacAddr Endereço MAC do dispositivo Não obrigatório 

ACESSO –  VIA FACEBOOK 

MÓDULO: AUTHENTICATION 

MÉTODO: CONNECT 

TIPO: POST 

REQUER TOKEN: NÃO (IRÁ RETORNAR ERRO CASO SEJA ENVIADO) 

Outra forma de acesso é via Facebook, que deve ser autenticado pela SDK do Facebook e então 

repassado a plataforma o Facebook Id e o Access Token 

REQUISIÇÃO 

Propriedade Descrição Observações 

FacebookId Identificação no Facebook  

AccessToken Access token da plataforma 
Facebook 

Obtido através da SDK nativa do 
Facebook 

DeviceId Identificação do dispositivo 
efetuando o acesso 

Deve identificar de forma 
exclusiva o dispositivo 

MacAddr Endereço MAC do dispositivo Não obrigatório 

 

ACESSO –  RESPOSTA DA PLATAFORMA 
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Para qualquer um dos métodos de autenticação acima a plataforma irá responder com um status HTTP 

200 e no corpo da resposta informações de sucesso/erro. Qualquer status diferente de 200 deve ser 

considerado como erro de protocolo ou erro na plataforma. 

RESPOSTA 

Propriedade Descrição Observações 

Code Código da resposta Anexo C - Acesso 

UserId Identificação do usuário Somente em caso de sucesso – 
Code 200 ou 402 / numérico 

Token Token de sessão Token exclusivo para este 
aplicativo e usuário, que deve 
ser enviado para identificar o 
usuário nas requisições que 
exigem token. 

SAIDA –  ENCERRAMENTO DA AUTENTICAÇÃO 

MÓDULO: AUTHENTICATION 

MÉTODO: DISCONNECT 

TIPO: POST 

REQUER TOKEN: SIM 

Para encerrar um acesso do usuário pelo aplicativo, basta efetuar uma requisição a este método, 

informando o token (via cabeçalho HTTP) que deseja encerrar e o id do usuário no corpo da requisição, 

garantindo assim que nenhuma token seja invalidado de forma incorreta. 

Este método só deve ser usado por iniciativa do usuário, quando o mesmo deseja sair da área 

autenticada do aplicativo, seja para efetuar um novo acesso com outro usuário, um novo cadastro, ou 

apenas por questões particulares e/ou de segurança.  

REQUISIÇÃO 

Propriedade Descrição Observações 

UserId Identificador do usuário Obtido no método de acesso / 
usado para garantir que o 
usuário encerrando a sessão é o 
mesmo do token 

RESPOSTA 

Em caso de sucesso, a resposta será o código 200 no corpo da resposta. 

Caso o Token não pertença ao UserId informado será retornado o status HTTP 403. 

Caso a requisição seja feita de forma repetida (mesmo Token, mesmo UserId), será retornado o status 

HTTP 401, já que o Token não é mais válido, mesmo sendo associado ao UserId correto... 

RECUPERAÇÃO DE SENHA –  ALTERAÇÃO DA SENHA POR ESQUECIMENTO 

MÓDULO: AUTHENTICATION 

MÉTODO: PASSWORD 
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TIPO: POST 

REQUER TOKEN: NÃO (IRÁ RETORNAR ERRO CASO SEJA ENVIADO) 

Este método permite o usuário informar uma nova senha para o e-mail registrado e que será validado 

caso ele se esqueça da senha. A senha é armazenada temporariamente e apenas atualizada caso seja 

aberto o link no e-mail do usuário. A requisição tem validade de 24 horas, sendo assim quaisquer 

requisições subsequentes irão retornar o código 406. 

REQUISIÇÃO 

Propriedade Descrição Observações 

Email Endereço de e-mail do usuário Deve existir e ser válido (flag 
IsValidEmailAddress) 

Password Nova senha Senha só será ativada após o e-
mail ser acessado e clicado no 
link 

ResendVerificationEmail Informa se deve ser reenviado o 
e-mail com o código de 
verificação. 

Informa se o usuário solicitou o 
e-mail de verificação 
novamente. Só deve ser 
utilizado caso tenha sido 
realizado uma requisição de 
troca de senha nas últimas 24 
horas. Neste caso não é preciso 
enviar novamente a senha, será 
utilizada a informada na 
solicitação original. Informar 
true para reenviar ou false / 
não informar para nova 
solicitação. 

A plataforma irá responder com o campo Code que irá indicar o status da requisição (Anexo C – 

Recuperação de senha). 

Caso já exista uma solicitação nas últimas 24 horas, e esta solicitação não contenha a flag 

ResendVerificationEmail será retornado o código 406 
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MÓDULO DE CADASTRO 

No módulo de cadastro é possível cadastrar um novo usuário informando os dados de acesso básico via 

combinação de e-mail/senha ou pelo Facebook. Os dados de pagamento e endereço do cliente são 

solicitados no módulo de pagamentos, que é independente haja visto que o aplicativo permite acesso 

de usuários não assinantes. 

CADASTRO –  VIA COMBINAÇÃO DE E-MAIL/SENHA 

MÓDULO: REGISTRATION 

MÉTODO: REGISTER 

TIPO: POST 

REQUER TOKEN: NÃO (IRÁ RETORNAR ERRO CASO SEJA ENVIADO) 

Neste método é possível efetuar o registro de um novo usuário, através da combinação de e-mail e 

senha 

REQUISIÇÃO 

Propriedade Descrição Observações 

Email Endereço de e-mail Validar no cliente para evitar 
erro de digitação 

Document Documento do usuário (CPF) Pontuação opcional 

FirstName Primeiro nome Nome / nome composto 

LastName Sobrenome Sobrenome / último nome 

FixedPhone Telefone fixo 2 dígitos DDD + 8 dígitos 
número 

MobilePhone Celular 2 dígitos DDD + 8 ou 9 dígitos 
do número 

Obrigatório pelo menos um dos 
dois telefones (FixedPhone / 
MobilePhone) 

Password Senha do usuário Validar no cliente para evitar 
erro de digitação 

HowKnowId Identificação de como soube Informar 0 para outros ou o 
valor da identificação do 
parceiro/professor. A lista de 
parceiros/professore pode ser 
obtida no método Como Soube 
deste módulo 

DeviceId Identificação do dispositivo 
efetuando o acesso 

Deve identificar de forma 
exclusiva o dispositivo 

MacAddr Endereço MAC do dispositivo Não obrigatório 

CADASTRO –  VIA FACEBOOK 

MÓDULO: REGISTRATION 

MÉTODO: CONNECT 

TIPO: POST 

REQUER TOKEN: NÃO (IRÁ RETORNAR ERRO CASO SEJA ENVIADO) 
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Neste método é possível associar uma conta do Facebook a uma nova conta na plataforma. 

REQUISIÇÃO 

Propriedade Descrição Observações 

FacebookId Identificação no Facebook  

AccessToken Access token da plataforma 
Facebook 

Obtido através da SDK nativa do 
Facebook 

Email Endereço de e-mail Obter do Facebook (se o 
endereço contiver 
@facebook.com descartar e 
solicitar outro do usuário) 

Document Documento do usuário Pontuação opcional 

FixedPhone Telefone fixo 2 dígitos DDD + 8 dígitos 
número 

MobilePhone Celular 2 dígitos DDD + 8 ou 9 dígitos 
do número 

Obrigatório pelo menos um dos 
dois telefones (FixedPhone / 
MobilePhone) 

Password Senha do usuário Validar no cliente para evitar 
erro de digitação 

HowKnowId Identificação de como soube Informar 0 para outros ou o 
valor da identificação do 
parceiro/professor. A lista de 
parceiros/professore pode ser 
obtida no método Como Soube 
deste módulo 

DeviceId Identificação do dispositivo 
efetuando o acesso 

Deve identificar de forma 
exclusiva o dispositivo 

MacAddr Endereço MAC do dispositivo Não obrigatório 

CADASTRO –  RESPOSTA DA PLATAFORMA 

Para ambos os tipos de cadastro a resposta é retornada da mesma forma 

RESPOSTA 

Propriedade Descrição Observações 

Code Código da resposta Anexo C - Cadastro 

UserId Identificação do usuário Somente em caso de sucesso – 
200 ou 406 / numérico 

Token Token de sessão Token exclusivo para este 
aplicativo e usuário que será 
enviado para identificar o 
usuário 

COMO SOUBE –  PARCEIROS E PROFESSORES 

MÓDULO: REGISTRATION 

MÉTODO: HOWKNOWS 
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TIPO: GET 

REQUER TOKEN: NÃO 

Para efetuar o cadastro é preciso informar como o usuário ficou sabendo da plataforma 

Os valores válidos são: 

➢ 0 – Indica que foi por outros (Google, acesso direto, Facebook, Feiras, etc.) 

➢ 1...N – Indica que foi por um parceiro/professor 

Ao efetuar uma requisição a este método será informado uma lista com os professores/parceiros 

RESPOSTA 

Propriedade Descrição Observações 

UserId Identificação do usuário Identificação do 
parceiro/professor 

Photo Caminho da foto do usuário no 
servidor de arquivos estáticos 

Não nulo 

Name Nome artístico do 
parceiro/professor 

 

HierarchyLevel Nível hierárquico Anexo B – Nível hierárquico 

 

ENDEREÇO –  OBTER ENDEREÇOS 

MÓDULO: REGISTRATION 

MÉTODO: ADDRESS 

TIPO: GET 

REQUER TOKEN: SIM 

Este método retorna os endereços cadastrados do assinante 

RESPOSTA 

Propriedade Descrição Observações 

Code Código da resposta Anexo C – Endereço 

Items Lista de Address Anexo B -  

 

ENDEREÇO –  CADASTRO DO ENDEREÇO PRINCIPAL 

MÓDULO: REGISTRATION 

MÉTODO: ADDRESS 

TIPO: POST 

REQUER TOKEN: SIM 

Este método faz o cadastro do endereço do assinante. 

REQUISIÇÃO 
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Propriedade Descrição Observações 

ZipCode O CEP do endereço 8 dígitos sem hífen 

IsMain Indica se deve ser o endereço 
principal do assinante 

Informar um valor boolean 
(true/false). Caso já exista um 
endereço principal, ele será 
substituído por este 

Address O tipo e nome do logradouro Por exemplo Rua Direita, Av. 
Principal 

Number O número do endereço Só aceita valores numéricos, 
caso seja S/N informar 0 

Complement Complemento do endereço Opcional, deve ser utilizado 
para informar bloco, apto, 
fundos por exemplo 

Neighborhood O bairro  

City A cidade  

State A sigla da UF/estado Sigla com 2 letras apenas da UF 

RESPOSTA 

Propriedade Descrição Observações 

Code Código do endereço Código do endereço para ser 
usado no método de escolha 
do plano 
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MÓDULO DE PAGAMENTOS 

Neste módulo estão disponíveis as informações relativas aos planos como formas de pagamento, 

valores e duração, assim como é por ele que são escolhidos e/ou alterados os planos. 

Caso o usuário possua um cupom/voucher o mesmo deve ser validado neste módulo também. 

PLANOS –  FORMAS DE PAGAMENTOS, VALORES E DURAÇÃO 

MÓDULO: PAYMENTS 

MÉTODO: PLANS 

TIPO: GET 

REQUER TOKEN: SIM 

Neste método é possível obter uma lista com os planos ativos no momento. 

Esse método exige o token porque é preciso saber quem é o usuário já que existem variações dos planos 

que podem gerar desconto ou presente/brinde de acordo com as datas de acesso/cadastro ou do 

campo como soube do cadastro! 

A plataforma/API irá responder essa requisição com no mínimo 1 e no máximo 4 planos. Os planos são 

divididos em 4 tipos, que representam a duração do plano em meses e consequentemente, quando 

ocorre a próxima cobrança, vide Anexo B - Planos 

Nunca será retornado mais de um plano do mesmo tipo, mesmo o usuário se encaixando em 

múltiplas promoções! 

RESPOSTA 

Propriedade Descrição Observações 

PlanId Identificação do plano  

Type Tipo do plano Anexo B – Tipo de plano 

ListPrice Valor do plano sem desconto Valor em R$ / Exibir como “De” 
/ Se não houver desconto o 
valor é o mesmo do campo 
Price 

Price Valor do plano com desconto Valor em R$ / Exibir como “Por” 
/ Valor que de fato será 
cobrado 

Promotion Nome da promoção Caso exista uma promoção no 
plano 

PromotionUntil Data de vigência da promoção Após essa data o plano 
continua existindo, mas volta 
ao valor “De” (ListPrice) 

PromotionGift Presente/Brinde da promoção Caso a promoção distribua 
algum presente/brinde físico, 
sem ser desconto no preço do 
plano. Ex.: “Livro de Bordado”, 
“Ingresso Mega Artesanal” 
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Methods Lista de métodos aceitos Anexo B – Métodos de 
pagamento 

Installments Quantidade de parcelas 
máxima permitida pelo plano 

Apenas se em Methods existir o 
valor 2 

Notes Lista de benefícios/observações 
do plano 

Lista de strings. Ex.: “Acesso 
imediato”, “Frete grátis por 1 
ano na Vitrine do Artesanato”, 
“Cancele quando quiser”, 
“Aulas ao vivo toda semana”, 
“X% de desconto” 

Obs.: Os campos “ListPrice” e “Price” apenas servem para mostra o “De” e “Por” respectivamente, 

caso os valores desses campos sejam diferentes! 

Um plano pode pertencer a uma promoção ou não e possuir desconto! 

Uma promoção pode ser de caráter virtual (desconto financeiro) como de caráter físico (entrega de 

brinde/presente) como ambos. 

Promoções são identificadas pelos campos “Promotion” e “PromotionIUntil” 

Caso seja de caráter virtual, o campo “PromotionGift” será nulo e obrigatoriamente o campo 

“ListPrice” estará com um valor maior que o campo “Price” 

Caso seja de caráter físico, o campo “PromotionGift” estará preenchido com o brinde/presente. Neste 

caso o campo “ListPrice” pode ou não ter o valor diferente de “Price” 

CUPOM –  VALIDAÇÃO/ATIVAÇÃO DO CUPOM 

MÓDULO: PAYMENTS 

MÉTODO: VOUCHER 

TIPO: POST 

REQUER TOKEN: SIM 

Este método tem como finalidade validar e ativar a utilização de um cupom de acesso (também referido 

como voucher). 

Para validar/ativar o voucher devem ser realizadas 2 requisições ao mesmo método, apenas alterando o 

valor de um dos campos no momento da ativação. 

REQUISIÇÃO 

Propriedade Descrição Observações 

Voucher Código do cupom/voucher Padrão válido: [A-Z0-9]{6,20} 

Method Método da operação 1 para validar  

2 para ativar 

RESPOSTA 

Propriedade Descrição Observações 

Code Código da resposta Anexo C - Cupom 

ExpiresIn Data limite para acesso Observações 
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Após receber a mensagem de sucesso (Code 200) deve-se refazer a requisição mudando o valor de 

Method de 1 para 2 para ativar. 

Obs.: O cupom possui duas regras de duração, a primeira é a concessão de N dias de acesso a partir da 

ativação do voucher, a segunda é fixada uma data limite de acesso, independente de quantos dias 

separem a data atual a esta data. Alguns vouchers possuem ambas as regras. A plataforma/API se 

encarrega de validar e calcular as regras e retornar o valor mais próximo (menor, que é o que será 

utilizado), por esse motivo na validação e na ativação o valor do campo ExpiresIn pode ser diferente, 

valendo neste caso o da ativação! 

Os cupons podem sem restritos a usuário de acordo com o estado financeiro dele, neste caso, se ele 

não se aplicar a esta regra, o código de resposta será o 412 

PLANO –  ESCOLHA DO PLANO 

MÓDULO: PAYMENTS 

MÉTODO: PLAN 

TIPO: POST 

REQUER TOKEN: SIM 

Neste método é selecionado o plano desejado pelo usuário e fornecido as informações de cobrança do 

mesmo. 

REQUISIÇÃO 

Propriedade Descrição 

PlanId Identificação do plano 

Method Método escolhido de pagamento 

Document CPF do usuário 

AddressId Identificação do endereço 

RESPOSTA 

Propriedade Descrição Observações 

Code Código da resposta Anexo C - Plano 

TransactionId Identificação da transação Utilizar no método Payment 

RedirectUrl Endereço para completar 
pagamento externo 

Utilizado pelos métodos PayPal 
e Itaú Shopline 

PAGAMENTO –  PROCESSAMENTO DO PAGAMENTO 

MÓDULO: PAYMENTS 

MÉTODO: PAYMENT 

TIPO: POST 

REQUER TOKEN: SIM 

Ao selecionar um plano que ofereça os métodos 1, 2 ou 3 (cartão de crédito recorrente, cartão de 

crédito a vista/parcelado ou boleto, respectivamente) serão requisitados novos dados do usuário para 

completar o processo, segue abaixo os campos que devem ser enviados de acordo com o método de 

pagamento selecionado 
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REQUISIÇÃO –  CARTÃO DE CRÉDITO (MÉTODOS 1 E 2 APENAS) 

Propriedade Descrição Observações 

TransactionId Identificação da transação Obtido no método Plano 

CreditCardHolder Nome impresso no cartão Deve ser exatamente igual 

CreditCardDocument CPF do proprietário do cartão Caso o proprietário seja o 
usuário, pode ser enviado nulo 

CreditCardCVV Código de segurança do cartão Presente geralmente no verso, 
3 a 4 dígitos (de acordo com 
bandeira) 

CreditCardExpirationMonth Mês de expiração do cartão 1 ou 2 dígitos – numérico / Se o 
ano informado for o atual, o 
campo mês deve ser no mínimo 
o próximo mês, o atual ou 
anteriores não serão aceitos 

CreditCardExpirationYear Ano de expiração do cartão 4 dígitos / ano atual e próximos 
apenas 

Installments Parcelas para pagar o plano Apenas válido para planos no 
método 2 / Deve respeitar o 
valor máximo permitido por 
Installments em Plans. 

REQUISIÇÃO –  BOLETO BANCÁRIO (MÉTODO 3 APENAS) 

Propriedade Descrição Observações 

TransactionId Identificação da transação Obtido no método Plano 

RESPOSTA 

Propriedade Descrição Observações 

Code Código de resposta Anexo C - Plano 

ErrorMessage Mensagem de erro  Somente se Code for 400 / 
Mensagem em PT-BR 

BankBillUrl URL do boleto bancário Para impressão/visualização 

BankBillDigitableLine Linha digitável do boleto 
bancário 

Permitir copiar para área de 
transferência para colar no 
aplicativo do banco 

MÓDULO CONTA 

No módulo conta é onde existem os métodos relativos a conta pessoal do usuário e unifica as partes 

“Minha Conta” e “Meu Canal” da versão web da plataforma. 

CONTA –  DADOS PESSOAIS “MINHA CONTA”  

MÓDULO: ACCOUNT 

MÉTODO: ME 

TIPO: GET 

REQUER TOKEN: SIM 
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Retorna os dados do usuário atual, como nome, nível hierárquico, estado financeiro, dados do 

plano/pagamento, dados de cadastro, preferencias selecionadas 

Este método retorna uma propriedade do tipo User (Anexo A – propriedade User) 

Para obter a lista de todos os professores e técnicas disponíveis, utilize o método Opções do módulo de 

Pesquisa 

PREFERÊNCIAS –  ADICIONANDO/REMOVENDO PREFERÊNCIA  

MÓDULO: ACCOUNT 

MÉTODO: PREFERENCE 

TIPO: POST 

REQUER TOKEN: SIM 

Através deste método é possível adicionar ou remover uma preferência da conta do usuário. 

REQUISIÇÃO 

Propriedade Descrição Observações 

Type Tipo Anexo B – Tipo de 
preferência 

Id Identificação do 
professor/técnica 

Conforme propriedade Type, 
os códigos disponíveis 
podem ser óbitos no método 
Opções do módulo Pesquisa 

Action Ação a ser realizada 1 para inserir 

2 para remover 

Para saber se o usuário já 
tem o item em questão em 
suas preferências verifique o 
método Conta do módulo 
conta 

Este método retorna o campo Code com o valor 202, independentemente do ocorrido. Para validar 

verifique o método Conta do módulo conta e verifique se o item está ou não na lista de preferências do 

usuário. 

ATIVIDADE –  INTERAÇÕES “MEU CANAL”  

MÓDULO: ACCOUNT 

MÉTODO: ACTIVITY 

TIPO: GET 

REQUER TOKEN: SIM 

Este método retorna todas as atividades do usuário como visualizações (finalizadas, vistas até o fim), 

avaliações, aulas favoritas, continuar assistindo (visualizações não finalizadas) 

RESPOSTA 

Propriedade Descrição Observações 

Done Aulas visualizadas até o fim 04/2017 - Somente aulas 
visualizadas até o fim 
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(plataforma Web via API JS do 
Vimeo) (aplicativos mobile TO-
DO) 

Evaluated Aulas avaliadas  

Favorite Aulas marcadas como favoritas 04/2017 – ainda não 
implementado 

SeeLater Aulas marcadas como visualizar 
depois 

Apenas aulas que não foram 
finalizadas (na lista Done) 

04-2017 – Ainda não 
implementado 

Adicionar botão na aula para 
ver depois! 

Pending Aulas que foram visualizadas, 
mas não finalizadas 

Apenas aulas que não estão na 
lista Done, mas foram vistas 
pelo menos 5% do tempo total 

Cada propriedade acima é uma lista do tipo Class (Anexo A – Class) 

Obs.: Cada lista é limitada ao máximo de 300 itens (sendo os mais recentes). 

TROCA DE SENHA 

MÓDULO: ACCOUNT 

MÉTODO: PASSWORD 

TIPO: POST 

REQUER TOKEN: SIM 

Este método permite a troca de senha pelo próprio usuário, devendo ser fornecido a senha atual e a 

nova senha (que deve ser validada no cliente, para evitar erro de digitação) 

REQUISIÇÃO 

Propriedade Descrição Observações 

PasswordCurrent Senha atual do usuário  

PasswordNew Nova senha Validar no cliente para 
evitar erro de digitação 

O método retorna o campo Code (Anexo C – Troca de senha) 

TROCA DE FOTO 

MÓDULO: ACCOUNT 

MÉTODO: PHOTO 

TIPO: POST (MULTIPART FORM-DATA)  

REQUER TOKEN: SIM 

Este método permite o envio ou a troca de foto do usuário fazendo o envio da nova foto via uma 

requisição POST MULTIPAR FORM-DATA. O nome do arquivo original não será utilizado.  

REQUISIÇÃO 

Propriedade Descrição Observações 
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UserPhoto Conteúdo mime-type (Multipart 
Form-data) 

A imagem (PNG/JPG) em si 

SUGESTÕES ENVIADAS  

MÓDULO: ACCOUNT 

MÉTODO: SUGGESTIONS 

TIPO: GET 

REQUER TOKEN: SIM 

Este método permite recuperar a lista de sugestões enviadas pelo usuário e o status dela 

RESPOSTA 

Propriedade Descrição Observações 

SuggestionId Identificação da sugestão  

TeacherId Identificação do professor Caso não tenha sido 
outros/indiferente 

Teacher Dados do professor Caso não tenha sido 
outros/indiferente / Anexo A - 
Teacher 

TeacherCustom Nome do professor Para outros apenas 

TechniqueId Identificação da técnica Caso não tenha sido 
outros/indiferente 

Technique Dados da técnica Caso não tenha sido 
outros/indiferente / Anexo A -
Technique 

TechniqueCustom Nome da técnica Para outros apenas 

Message Sugestão do usuário  

DateSend Data de envido da sugestão  

DateLastActivity Data da última alteração de 
status 

 

Status Status da sugestão Anexo B – Status da sugestão 

Class Dados da aula sugerida Anexo A – Class (apenas para 
Status da sugestão - 4) 

ENVIAR SUGESTÃO 

MÓDULO: ACCOUNT 

MÉTODO: SUGGESTIONS 

TIPO: POST 

REQUER TOKEN: SIM 

Realiza uma sugestão de aula. 

Para obter a lista de professores/técnicas disponíveis, utilize o método Opções do módulo Pesquisa. 

REQUISIÇÃO 

Propriedade Descrição Observações 
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Message Sugestão do usuário Obrigatório 

TeacherId Identificação do professor Opcional, pode ser informado 0 
para indiferente ou para outros 

TechniqueId Identificação da técnica Opcional, pode ser informado 0 
para indiferente ou para outros 

TeacherCustom Nome do professor não 
existente na plataforma 

Para a opção Outros em 
TeacherId, este campo deve ser 
informado 

TechniqueCustom Nome da técnica não existente 
na plataforma 

Para a opções Outros em 
TechniqueId, este campo deve 
ser informado 
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MÓDULO PESQUISA 

Este módulo é responsável por efetuar buscas/pesquisas e disponibilizar dados sobre a API.  

Também é responsável pelos carrosséis/banners da página inicial, assim como a agenda de ao vivo. 

OPÇÕES –  LISTA DE PROFESSORES E TÉCNICAS 

MÓDULO: SEARCH 

MÉTODO: OPTIONS 

TIPO: GET 

REQUER TOKEN: NÃO 

Este método é responsável por disponibilizar todos os professores e técnicas validos e ativos da 

plataforma. 

Ele serve para popular as preferências do usuário, as listas de sugestões, as listas de pesquisa, lista de 

professores e lista de técnicas da plataforma. 

04/2017 – Cache dura 5 dias na plataforma, recomenda-se armazenar o retorno deste método por pelo 

menos 24 no dispositivo do cliente para evitar requisições repetidas. 

RESPOSTA 

Propriedade Descrição Observações 

Teachers Lista de professores Anexo A - Teacher 

Techniques Lista de técnicas Anexo A – Technique 

VERSÃO –  VERSÃO DA API 

MÓDULO: SEARCH 

MÉTODO: VERSION 

TIPO: GET 

REQUER TOKEN: NÃO 

Este método retorna a versão e data de compilação da API e o ambiente a qual está sendo efetuada a 

requisição 

RESPOSTA 

Propriedade Descrição Observações 

Version Versão da API Padrão de versão .NET (1.1.0.0) 

Date Data da versão 2018-12-31T23:59:59.0000000-03:00 

Environment Ambiente 1. Produção 
2. Homologação 
3. Desenvolvimento 

PROFESSOR –  LISTA DE AULAS DO PROFESSOR 

MÓDULO: SEARCH 

MÉTODO: TEACHER 

PARÂMETRO OPCIONAL: TEACHERID 
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TIPO: GET 

REQUER TOKEN: NÃO 

Este método retorna todas as aulas de um determinado professor (parâmetro opcional deve ser o 

identificado do professor – TeacherId) 

RESPOSTA 

Propriedade Descrição Observações 

Teacher Informações do professor Anexo A - Teacher 

Classes Lista de aulas do professor Anexo A - Class 

TÉCNICA –  LISTA DE AULAS DA TÉCNICA 

MÓDULO: SEARCH 

MÉTODO: TECHNIQUE 

PARÂMETRO OPCIONAL: TECHNIQUEID 

TIPO: GET 

REQUER TOKEN: NÃO 

Este método retorna todas as aulas de um determinado professor (parâmetro opcional deve ser o 

identificado do professor – TechniqueId) 

RESPOSTA 

Propriedade Descrição Observações 

Technique Informações da técnica Anexo A - Technique 

Classes Lista de aulas da técnica Anexo A - Class 

BUSCA –  PESQUISA AVANÇADA 

MÓDULO: SEARCH 

MÉTODO: QUERY 

PARÂMETRO OPCIONAL: PAGENUMBER 

TIPO: GET 

REQUER TOKEN: NÃO 

Para efetuar uma busca na API pela aula utilize este método. 

Cada página de pesquisa está limitada a 500 resultados, bastando informar o parâmetro opcional de 

roteamento como número de página. A pesquisa informa quantos resultados existem, quantas páginas e 

qual página atual. 

REQUISIÇÃO 

Propriedade Descrição Observações 

Term Termo genérico Será pesquisado no título, 
descrição, nome do professor, 
nome da técnica e materiais 
(lista artística) 

TeacherId Identificado do professor Obtenha via método opções 

TechniqueId Identificador da técnica Obtenha via método opções 
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Materiais Materiais que compõe a aula Texto puro, com o nome de um 
material ou vários separados 
por espaço Ex.: “pincel 
amarelo” localiza todas as aulas 
que utilizam tinta amarela e 
pincel por exemplo. 

Type Tipo de aula Anexo B – Tipo de aula 

MaxDuration Duração máxima da aula Duração máxima em minutos 
(número inteiro) 

MinRate Avaliação mínima requerida Somente serão retornadas 
aulas que possuam o valor de 
avaliação média igual ou 
superior a esta propriedade 

Level Nível de dificuldade Anexo B – Nível de dificuldade 

OrderField Identificação do campo para 
critério de ordem dos 
resultados 

Anexo B – Ordem do resultado 

 

OrderType Direção da ordem (menor p/ 
maior ou vice-versa) 

Asc/desc (padrão: ASC) 

Page Número da página do resultado Caso a consulta retorne mais de 
uma página, para efetuar a 
navegação entre páginas 

Todas as propriedades são opcionais, fazendo com que todas as aulas ativas e disponíveis sejam 

retornadas 

RESPOSTA 

Propriedade Descrição Observações 

Classes Lista de aulas Anexo A - Class 

TotalResults Total de resultados Pode ser 0 se a pesquisa não 
localizar nenhuma aula ativa 
com os critérios informados. 

TotalPages Total de Páginas  

CurrentPage Página atual dos resultados Valor entre 1 e TotalPages 

NOVIDADES –  BANNERS, CARROSSÉIS,  EVENTOS AO VIVO 

MÓDULO: SEARCH 

MÉTODO: NEWS 

TIPO: GET 

REQUER TOKEN: SIM 

Este método permite obter os banners, carrosséis e eventos ao vivo (atual, próximo) da plataforma 

através da propriedade News (Anexo A – News). 
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MÓDULO AULA 

Este módulo é responsável por todas as ações relativas a uma aula (visualização, avaliação, 

monitoramento da visualização, adição as listas de favoritos, ver mais tarde) 

EXIBIR –  OBTÉM OS DADOS PARA EXIBIR UMA AULA 

MÓDULO: CLASS 

MÉTODO: SHOW 

PARÂMETRO OPCIONAL: CLASSID 

TIPO: GET 

REQUER TOKEN: SIM 

Este método obtém todos os dados relativos de uma aula para que ela possa ser exibida ao usuário 

Deve ser informado o ClassId como parâmetro opcional do roteamento. 

A resposta deste método é a propriedade View (Anexo A – View), propriedade que contém além dos 

dados da aula (Anexo A – Aula) os dados para visualizar e exibir a aula em si (Id do vídeo no Vimeo, 

descrição da aula, código de acompanhamento da visualização entre outras propriedades). 

ANEXO –  ACESSAR PDF DA AULA 

MÓDULO: CLASS 

MÉTODO: ATTACHMENT 

PARÂMETRO OPCIONAL: CLASSID 

TIPO: GET 

REQUER TOKEN: SIM 

Obtém o anexo da aula (de acordo com o parâmetro ClassId). 

Caso a aula não possua anexo, o código HTTP 404 é retornado (erro de implementação, já que é 

responsabilidade do implantador verificar antes de baixar o anexo se a aula o possui) 

RESPOSTA 

Os cabeçalhos HTTP são: 

• Content-Disposition: attachment; filename="{Título da aula}.pdf" 

• Content-Length: {tamanho em bytes do anexo} 

• Content-Type: application/pdf 

O corpo da resposta é o arquivo (stream/binário) 
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ANEXO A – ENTIDADES 

USER 

Propriedade Descrição Observações 

FirstName Primeiro nome Primeiro nome ou nome 
composto 

LastName Último nome Último nome ou sobrenome 
completo 

Email Endereço de e-mail registrado  

FacebookId Identificação no Facebook Nulo caso a conta não esteja 
associada ao Facebook 

Photo Caminho da foto no servidor de 
arquivos estáticos ou no 
Facebook 

Pode ser nulo caso não possua 
foto 

HierarchyLevel Nível hierárquico Anexo B – Nível hierárquico 

FinancialState Estado financeiro Anexo B – Estado financeiro 

IsValidEmailAddress Indica se o endereço de e-mail 
é valido 

True/False 

IsValidDocument Indica se o CPF informado é 
válido 

True/False (será descontinuado 
em versão futura) 

ReceiveNewsLetters Recebe novidades semanais True/False 

ReceiveNewClasses Recebe novas aulas do 
professor como soube e/ou das 
preferências 

True/False 

ReceiveLiveBroadcastInvites Recebe convites dos eventos ao 
vivo 

True/False 

ReceiveEventsInvites Recebe convites de eventos 
(presenciais)  

True/False 

PlanType Tipo do plano ativo Anexo B – Tipo de plano 

TransactionId Identificação da transação  

Method Método de pagamento Anexo B – Método de 
pagamento 

CreditCardFlag Nome da bandeira do cartão Apenas para Method 1 e 2 

ValidFrom Data de início da vigência do 
plano 

 

ValidUntil Data de término da vigência do 
plano 

Para Method 1, indica a data de 
próxima cobrança automática 

Payments Lista as datas dos 10 últimos 
pagamentos deste plano 

04/2017 exibe os pagamentos 
recorrentes e a vista 

Preferences Lista de preferências Anexo A - Preferences  

CLASS 

Propriedade Descrição Observações 

ClassId Identificação da aula Numérico 
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Available Informa e é possível assistir esta 
aula 

True/false, o valor false pode 
ocorrer se: 

A data de liberação ainda não 
foi atingida e/ou a aula não está 
mais ativa (solicitação do 
professor / contrato comercial / 
problemas técnicos) 

DateReleased Data em que a aula foi ou será 
liberada para visualização 

Este campo pode ser um valor 
passado (aula disponível) ou um 
valor futuro (aula de uma série, 
que ainda não foi liberada) 

DateAdded  Data em que a aula foi cadastrada 
na referida coleção (Favoritos/Ver 
depois/Visualizados/Pendentes/etc) 

04/2017 – Presente apenas no 
módulo conta, método Activity. 
No módulo Aula, campo nulo 

Title Título da aula  

PhotoPrimary Imagem primária da aula  

PhotoSecondary Imagem secundária da aula 04/2017 – Pode retornar uma 
URL do host 
static.canaldoartesanato.com.br 
ou do host vimeo.com 

PhotoAdvertising Imagem de publicação nas redes 
sociais 

04/2017 – Pode ser nulo 

Essa imagem deve ser usada 
quando a aula for 
compartilhada nas redes sociais 
caso não seja nula 

AverageRate Avaliação média da aula 04/2017 – Retorna -1 para aulas 
sem avaliação 

Comments Quantidade de comentários na aula 04/2017 – Comentários 
realizados pelo plugin do 
Facebook e que foram 
registrados na plataforma 
(alguns não são registrados - 
BUG) 

Teacher Professor Anexo A – Teacher 

TeacherGuest Professor convidado Opcional / Anexo A – Teacher 

Techniques Lista de técnicas  Anexo A – Technique 

Type Tipo de aula Anexo B – Tipo de aula 

Level Nível de dificuldade  Anexo B – Nível de dificuldade 

Duration Duração da aula Em minutos 

HasAttachment Indica se a aula possui anexo PDF Anexo é acessado pelo método 
Anexo do módulo Aula 

VIEW 

Propriedade Descrição Observações 

ClassId Identificação da aula Numérico 

Class Aula Anexo A – Class 
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VisualizationTrackId Identificação do rastreio de 
visualização 

Utilizado para monitorar as 
aulas finalizadas e pendentes de 
finalização do usuário 

ArtisticMaterials Lista de materiais Anexo A – ArtisticMaterial 

HasComercialList Flag que indica se a aula possui 
lista comercial 

True/False / para obter a lista 
de compras comercial na 
aplicação Lista de Compras. 

Não confundir com lista 
artística, que é fornecida 
internamente pela API 

VimeoId Identificação do vídeo no 
Vimeo 

Numérico 

Description Descrição da aula  

PREFERENCE 

Propriedade Descrição Observações 

Type Tipo da preferencia Anexo B – Tipo de preferência 

Id Identificador do tipo O id do professor ou da técnica 

Date Data em que o usuário 
adicionou a preferência 

Data da última vez que foi 
adicionado as preferências 

ARTISTICMATERIAL 

Propriedade Descrição Observações 

ArtisticMaterialId Identificação do material  

ComercialMaterialId Identificação do produto na 
Lista de Compras 

O valor deste campo é exclusivo 
por aula (lista) 

Unit Unidade de medida Ex.: Un., Cx., Rolo, m2, cm 

Quantity Quantidade usada  

Type Tipo de material Anexo B – Tipo de material 

Material Nome do material artístico  

NEWS 

Propriedade Descrição Observações 

Banners Lista de banners Anexo A – Banner (0...N) 

Carousels Lista de carrosséis Anexo A – Carousel (0...N) 

LiveBroadcastEvents Lista de eventos ao vivo Anexo A – LiveBroadcastEvent 
(0...2) 

BANNER 

Propriedade Descrição Observações 

Title Título do carrossel  

ClassId Identificação da aula  

ClassTitle Título da aula  

Photo Caminho do banner no servidor 
de arquivos estáticos 
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CAROUSEL 

Propriedade Descrição Observações 

Type Tipo de carrossel Anexo B – Tipo de carrossel 

Title Título do carrossel  

Subtitle Título complementar Subtítulo 

Classes Lista de aulas do carrossel Anexo A - Class 

LIVEBROADCASTEVENT 

Propriedade Descrição Observações 

LiveBroadcastScheduleId Identificação do evento ao vivo  

StartDate Data de início da transmissão  

EndDate Data de término StartDate + Duration 

StreamServer Servidor de stream Anexo B – Servidor de stream 

Announcer Nome do apresentador  

Guest Nome do (s) convidado (s) Texto puro 

VideoId Identificação do vídeo no 
servidor de stream 

Código do vídeo no servidor de 
stream, sem for em ambos, 
retorna o Facebook 

IsChatEnabled Flag que indica se o chat está 
habilitado para esse evento 

True/false 

ChatServer Servidor do chat Endpoint do hub do SingalR 
(incluindo host) 

TEACHER 

Propriedade Descrição Observações 

TeacherId Identificação do professor  

Name Nome artístico  

Teaser Vídeo teaser do professor 04/2017 – Opcional. Vídeo do 
YouTube 

Photo Caminho da foto no servidor 
estático 

 

CoverPhoto Caminho da foto de capa no 
servidor estático 

04/2017 – Pode ser nulo caso o 
campo CoverColor esteja 
preenchido 

CoverColor Cor (hexadecimal ou RGB) da 
capa 

04/2017 – Pode ser nulo caso o 
campo CoverPhoto esteja 
preenchido. 

Versão futura irá permitir 
apenas um dos dois. Dê 
preferência para CoverPhoto 

ClassesCount Quantidade de aulas do 
professor 

 

TopViewedClass Aula mais vista do professor Anexo A - Class 
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TopEvaluatedClass Aula mais bem avaliada do 
professor 

Anexo A – Class 

MostRecentClass Aula mais recente do professor Anexo A - Class 

TECHNIQUE 

Propriedade Descrição Observações 

TechniqueId Identificação da técnica  

Name Nome da técnica  

Photo Caminho da foto no servidor 
estático 

 

CoverPhoto Caminho da imagem de capa no 
servidor 
static.canldoartesanato.com.br 

Esse campo pode ser nulo caso 
o campo CoverColor não seja 

CoverColor Cor de fundo da capa (RGB ou 
hexadecimal) 

Caso este campo seja nulo, o 
campo CoverPhoto 
obrigatoriamente terá um valor 

Classes Quantidade de aulas da técnica Numérico 

TopViewedClass Aula mais vista da técnica Anexo A - Class 

TopEvaluatedClass Aula mais bem avaliada da 
técnica 

Anexo A - Class 

MostRecentClass Aula mais recente da técnica Anexo A - Class 
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ANEXO B – ENUMERADORES 

NÍVEL DE DIFICULDADE 

Valor Descrição 

0 Todos (apenas na pesquisa) 

1 Básico 

2 Intermediário 

3 Avançado 

TIPO DE AULA 

Valor Descrição 

0 Todos (apenas na pesquisa) 

1 Aula 

2 Fundamento 

3 Dica 

TIPO DE PREFERÊNCIA  

Valor Descrição 

1 Professor 

2 Técnica 

NÍVEL HIERARQUICO 

Valor Descrição 

1 Administrador 

2 Professor 

3 Usuário/Assinante 

4 Parceiro 

5 Presente (VIP) 

6 Vendedor 

7 Parceiro B2B 

ESTADO FINANCEIRO 

Valor Descrição 

1 Incompleto 

2 Em avaliação 

3 Assinante 

4 Aguardando pagamento 

5 Congelado 

6 Cancelado 

7 Suspenso 

TIPO DE MATERIAL  



 

 33 

 

API – CANAL DO ARTESANATO (V1.4.5) 

Valor Descrição 

1 Essencial 

2 Ferramenta/Máquina 

3 Pode ter em casa 

TIPO DE PLANO 

Valor Descrição 

1 Mensal 

2 Trimestral 

3 Semestral 

4 Anual 

MÉTODO DE PAGAMENTO 

Valor Descrição 

1 Cartão de crédito – Recorrência 

2 Cartão de crédito – À vista ou parcelado (até 10x) 

3 Boleto bancário 

4 PayPal 

5 Itaú Shopline 

TIPO DE CARROSSEL  

Valor Descrição 

1 TOP 10 mais vistas do mês (um) 

2 TOP 10 mais vistas (um) 

3 TOP 10 mais avaliadas (um) 

4 Aulas mais recentes (um) 

5 Carrosséis manuais (1...N) 

6 Carrosséis gerados por palavras chaves (1...N) 

7 Aulas que você vai gostar (um) 

8 Aulas que o usuário pode gostar (um) 

SERVIDOR DE STREAM 

Valor Descrição 

0 Nenhum 

1 Facebook 

2 YouTube 

3 Ambos 

STATUS DA SUGESTÃO 

Valor Descrição 
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0 Não definido 

1 Recebido 

2 Em análise / produção 

3 Resolvido (fechado sem indicação) 

4 Indicado (possui aula) 

ORDEM DA PESQUISA 

Valor Descrição 

0 Por relevância, de acordo com termos da 
pesquisa 

1 Título (padrão) 

2 Nome artístico do professor 

3 Data de liberação 

4 Duração 

5 Avaliação média 
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ANEXO C – CÓDIGOS DE RESPOSTA 

Os códigos de resposta são baseados nos códigos de status HTTP, porém com significado adaptado para 

a finalidade a qual se aplicam 

ACESSO 

Código Descrição 

200 Autenticação efetuada com sucesso (assinante 
com pagamento em dia). 

400 Algum dos campos obrigatórios não foram 
informados ou o valor não é aceitável. 

401 Cabeçalho X-CDA-APPID inválido. 

402 Autenticação efetuada com sucesso (não 
assinante / pendente de pagamento). 

403 E-mail/senha inválidos. Verificar dados 
informados. 

404 Código Facebook não pertence a nenhum usuário 
cadastrado. 

429 Acesso já realizado por outro dispositivo nos 
últimos 15 minutos 

RECUPERAÇÃO DE SENHA 

Código Descrição 

202 E-mail para validação enviado 

400 Algum dos campos obrigatórios não foram 
informados ou o valor não é aceitável. 

404 Endereço de e-mail não localizado na plataforma. 

405 E-mail não marcado como válido, entrar em 
contato com SAC 

406 Solicitação já feita em menos de 24h 

CADASTRO 

Código Descrição 

200 Cadastro realizado com sucesso, UserId e Token 
preenchidos e válidos para acesso. 

400 Algum campo não foi preenchido corretamente, 
vide propriedade ErrorMessage. 

405 E-mail já existente na plataforma (apenas para 
cadastro via combinação e-mail/senha). 

406 Identificação do Facebook e e-mail já estão 
associados a um usuário. Exibir mensagem ao 
usuário que já existia cadastro e armazenar 
UserId e Token para fazer acesso. 

409 A identificação do Facebook já está associada a 
um usuário com outro e-mail (e-mail diferente do 
fornecido pelo Facebook). Solicitar acesso por e-
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mail/senha ao usuário ou que altere o e-mail no 
Facebook para o mesmo utilizado na plataforma. 

CUPOM 

Código Descrição 

200 Válido / ativado com sucesso 

400 Cupom inválido (padrão válido: [A-Z0-9]{6,20}) 

402 Usuário já utilizou este cupom 

404 Cupom não encontrado 

409 Usuário já é assinante, não pode ativar cupom 

401 Expirado (data limite de ativação / data limite de 
utilização) 

412 Usuário não se enquadra nas regras do cupom 

PLANO 

Código Descrição 

200 Plano disponível e selecionado 

400 CPF inválido 

405 Método de pagamento não permitido 

410 Plano indisponível 

PAGAMENTO 

Código Descrição 

200 Pagamento efetuado (método 1 e 2) 

400 Propriedade incorreta / não informada 

402 Boleto gerado (método 3) 

404 Transação não localizada 

405 Transação já foi ativada 

TROCA DE SENHA 

Código Descrição 

200 Senha alterada com sucesso 

403 Senha atual não é válida 

 


