
Documentação do Projeto

1. Nome do projeto*
PLATAFORMA ONG + VOLUNTÁRIO

2. Descrição*
Disponibilizar uma ferramenta de conexão entre ONG’s e voluntários;

3. Equipe*
José Oscar Teixeira Costa
Daniel Francisco Euclides Garcia
Hyury Luis da Silva Noll
Jaciel Melnik
Nadia Almeida

4. Problema identi�cado
Comunicação e aproximação entre voluntários e ONG’s;

5. Contexto
ONG’s que não possuem uma maneira fácil de se comunicar com a comunidade para atrair novos
voluntários;

Voluntário ou possível voluntário que não conhece as ONG’s, projetos ou causas que poderia atuar.

6. Objetivos do projeto
Aumentar a visibilidade das ONGs e permitir que o voluntário seja capaz de encontrar uma causa
adequada ao seu per�l, potencialmente aumentando o time de voluntários e recursos recebidos pela
ONG, sejam estes recursos humanos, �nanceiros ou de infraestrutura.

7. Resultado
Elaboração de uma plataforma (PWA) que apresentará as diversas ONG’s e suas atividades
principais através de uma breve descrição das mesmas e de um calendário de ações e eventos, sejam
pontuais ou recorrentes, objetivando a conexão com o voluntário.

8. Comportamento desejado
O voluntário, ao conhecer as ONG’s, suas atividades e eventos, fará um contato de forma direta
através dos canais disponibilizados por cada uma delas dentro da plataforma ou preencherá o
cadastro o qual permitirá assim o contato da ONG com este voluntário.

9. Usuários
-   ONG’s interessadas em serem encontradas;



-   Voluntários ativos que buscam aumentar a participação junto à comunidade;
- Voluntários potenciais que não conhecem as iniciativas desenvolvidas na comunidade;
-   Cidadãos que nunca atuaram no voluntariado.

10. Impacto
- Aumento na participação dos cidadãos em ações voluntárias para o benefício da comunidade;
- Melhora na qualidade de vida da comunidade onde a iniciativa está inserida.

11. Critérios de sucesso e avaliação
Voluntários se cadastrarem para eventos e/ou participação nas ONG’s.

12. Barreiras previstas e reparo

13. Assistência

14. Mapa de aprendizagem

15. Preparação [ou receita]*

15.1 Recursos materiais necessários*
- assinatura de serviços em nuvem;
- assinatura de domínio.

15.2 Recursos humanos necessários*
- desenvolvedor de sistemas;
- designer de interface para criar uma interface amigável ao usuário;
- profissional de comunicação;
- representante das ONGs.

15.3 Tempo empregado*
Ex.: 60 horas, aproximadamente, para o MVP.

15.4 Passo a passo*
- mapear as causas/iniciativas;
- desenvolvimento da plataforma:

- definição de escopo;
- projeto e construção;
- testes;
- liberação e publicação;
- documentação técnica da solução;

- apresentar plataforma para ONGs;
- realizar o cadastro das ONGs;



- instrução dos representantes das ONGs para cadastro/manutenção dos eventos;
- divulgação da plataforma através das mídias e ações das ONGs e campanhas específicas.

15.5 Responsáveis
DESENVOLVEDOR SOFTWARE / REPRESENTANTE DA ONG:

- mapear as causas/iniciativas
DESENVOLVEDOR SOFTWARE / DESIGNER DE INTERFACE / PROFISSIONAL

DE
COMUNICAÇÃO

- desenvolvimento da plataforma
- definição de escopo;
- projeto e construção;
- testes (REPRESENTANTE DA ONG);
- liberação e publicação;
- documentação técnica da solução.

DESENVOLVEDOR DE SOFTWARE
- apresentar plataforma para ONGs

REPRESENTANTE DA ONG
- realizar o cadastro das ONGs;
- instrução dos representantes das ONGs para cadastro/manutenção dos eventos;
- divulgação da plataforma através das mídias e ações das ONGs e campanhas

específicas.

15.6 Referências recomendadas
- https://somar�oripa.com/quem-somos/
- https://abong.org.br/
- https://voluntarios.com.br/
- http://ongsbrasil.com.br/

15.7 Recursos disponíveis

15.8 Informações adicionais
- Informar no rodapé das páginas que a ideia foi inicializada pela ONG Amigos em Ação;
- Fazer uma aba com informações sobre a idealização da solução;

16. Registro fotográ�co*
Abaixo:

https://somarfloripa.com/quem-somos/
https://abong.org.br/
https://voluntarios.com.br/
http://ongsbrasil.com.br/



























