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Histórico de revisões – Documentação 
Data Versão Alterações 

17/09/2018 1.0.0 ➢ Documentação inicial da API pública 

18/09/2018 1.1.0 ➢ Endpoint Push 
➢ Correções de digitação 
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Sobre 

Projeto 
 

O projeto Vitrine do Artesanato ao Vivo é a aplicação responsável por gerenciar, divulgar e 

distribuir os eventos ao vivo da Vitrine do Artesanato. 

A aplicação dispõe de 2 interfaces, sendo uma consumida pela VTEX e outra aberta para ser 

consumida por terceiros. 

Neste documento será tratado sobre a segunda interface, a dedicada a terceiros. 

Na data de criação deste documento a versão da API é a 2.2 

 

Ambientes 
 

A plataforma disponibiliza dois ambientes, o de produção e o de homologação. 

Endereços 
Utilize os endereços abaixo como base para qualquer método da API 

https://aovivo.vitrinedoartesanato.com.br/API/ 

https://aovivotest.vitrinedoartesanato.com.br/API/ 

 

Postman 
 

A documentação da API está disponível também na galeria do Postman no endereço abaixo 

https://documenter.getpostman.com/view/23511/RWaLvSwU 

 

A variável {{environment}} no Postman se refere ao ambiente da API. 

• aovivo – ambiente de produção 

• aovivotest – ambiente de homologação 

 

  

https://aovivo.vitrinedoartesanato.com.br/API/
https://aovivotest.vitrinedoartesanato.com.br/API/
https://documenter.getpostman.com/view/23511/RWaLvSwU
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Métodos 
A API possui atualmente 5 métodos 

1. Status 

2. News 

3. Hit 

4. Notification 

5. Push 

Status – Verificando status da aplicação 
O método Status (GET) retorna informações a cerca da plataforma, como uptime, versão e 

data de compilação. 

News – Obtém o próximo evento ao vivo 
O método News (GET) é o método principal, que irá retornar um objeto com o próximo evento 

ao vivo. 

Propriedade Tipo Descrição 

VideoId Integer O código do vídeo 

Thumb String:Uri Endereço da thumbnail do vídeo 

Banner String:Uri Endereço do banner 

BannerMobile String:Uri Endereço do banner (versão mobile) 

Title String Título do vídeo 

Craftsman Craftsman Dados do(a) professor(a) 

Link String Link para a versão desktop – ignorar 

PublishDate DateTime Data de exibição do evento 

VideoUrl String:Uri Link embed do Youtube do vídeo ao vivo 

TeaserUrl String:Uri Link embed do Youtube do vídeo teaser (exibido antes do PublishDate) 

 

Tipo Craftsman 

Propriedade Tipo Descrição 

AdditionalInformation String Descrição sobre o(a) professor(a) 

CraftsmanId Integer Código do professor na plataforma Ao Vivo 

FullName String Nome completo do(a) professor(a) 

NickName String Nome comercial do(a) professor(a) 

Photo String:Uri Endereço da foto do(a) professor(a) 

 

Hit – Rastreia a exibição do evento 
O método Hit (POST) deve ser chamado sempre que o usuário clicar em um item retornado 

pelo método News, para que seja feito o rastreio da consumação da API. O corpo da requisição 

deve ser um objeto JSON com apenas uma propriedade, a VideoId com o código do vídeo que 

está sendo exibido para o usuário (este mesmo campo é retornado no método News) 



 

VITRINE DO ARTESANATO AO VIVO  

 

5 

Notification – Agendar lembrete por e-mail 
O método Notification (POST) serve para registrar o interesse do usuário em receber um e-mail 

avisando que um evento ao vivo está próximo do início. 

Propriedade Tipo Descrição 

VideoId Integer 

Código do vídeo que deseja receber notificação. A data de exibição do vídeo 
precisa ser no mínimo superior as próximas 24 horas. Vídeos quer irão 
acontecer antes disso ou já aconteceram irão retornar uma mensagem de 
erro. 

Email String Endereço de e-mail do usuário. Para onde a notificação será enviada 

FullName String O nome completo do usuário 

 

Push – Agendar notificação push 
O método Push (POST) serve para registrar o interesse do usuário em receber uma notificação 

do tipo PUSH avisando que um evento ao vivo está próximo do início. 

Propriedade Tipos Descrição 

VideoId Integer Código do vídeo que deseja receber notificação. A data de exibição do vídeo 
precisa ser no mínimo superior as próximas 24 horas. Vídeos quer irão 
acontecer antes disso ou já aconteceram irão retornar uma mensagem de 
erro. 

DeviceToken String O token do dispositivo para envio de notificações do tipo Push  

Provider Integer O provedor de serviço push.  

• 1 – GCM – Google cloud messaging 

• 2 – APNS – Apple push Notification service 
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Considerações finais 
 

Documentação desenvolvida pela equipe de TI – Inovação Media Brasil para utilização da API 

pública da plataforma Vitrine do Artesanato ao Vivo. 

Quaisquer dúvidas por favor encaminhe um e-mail para devops@editorainovacao.com.br  

mailto:devops@editorainovacao.com.br

