
 

Termo de Abertura do Projeto  

  

Título do Projeto: APPOIO (Digital 60+) 

Professor Orientador: Alessandra Dutra 

Semestre: Segunda e Quarta JK 

 
Justificativa do Projeto:  
A população idosa é a que mais cresce em países como o Brasil, tendo impacto no aumento do consumo de 
smartphones e apps. Porém muitos apps são difíceis de utilizar para as gerações mais idosas, que necessitam 
de ajuda de terceiros para poderem realizar tarefas (como postar ou comentar uma foto em rede social) ou 
executar alguma configuração. A proposta do APPOIO é auxiliar usuários idosos a entenderem como 
funcionam apps que estão instalados em seus smartphones, além de configurações de apps bem como sobre 
gerenciamento do sistema operacional. Esta ajuda seria através de conteúdo colaborativos e específicos 
sobre cada app instalado. 
OBS: A proposta tem origem em uma tese de doutorado defendida no PPGCOM da PUCRS em 2020, tendo o 
projeto também feito parte do Programa Famecos Tecnopuc Startups (FAST) e do Startup Garagem online 
(maio/junho 2020). 
 
Objetivos do Projeto: Desenvolver um app que apresente conteúdo de auxílio sobre apps instalados e 
questões do respectivo sistema operacional para usuários idosos. Proporcionar auxílio digital através de 
interface fácil e intuitiva. 
 
Descrição do Projeto em alto nível: 
• Cadastro – idade, localização, gênero 
• Tela inicial com principais funcionalidades – conteúdos (tutoriais / dicas) sobre apps instalados E 
gerenciamento do sistema operacional. 
• Deve encontrar informações por palavras chave. A busca deve funcionar por digitação ou voz 
• Feedbacks devem ser muito claros 
• Navegação fácil 
• Ajuste de contraste, tamanhos de fontes 
• Interface intuitiva e simples de usar 
• Criar uma rede de colaboração no desenvolvimento de conteúdos 
 
Não está no Escopo: 
• Versão paga – formas de pagamento 
Tecnologia: 
• App mobile   

 

 

* Eventualmente algum professor poderá ser alterado.  
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