
 

Termo de Abertura do Projeto  

  

Título do Projeto: Compartilhamento de experiências em comunidades 

Professor Orientador: Daniel Callegari 

Semestre: Segunda e Quarta JK 

 
Justificativa do Projeto: 
Hoje em dia existem várias plataformas para acesso à informação. O Google tornou disponível para qualquer 
um grande parte do conhecimento acumulado pela humanidade. Muitos produtores de conteúdo possuem 
blogs para compartilhamento de conteúdo. Algumas áreas contam também com plataformas de 
compartilhamento de conhecimento entre os próprios usuários. Podemos citar o StackOverflow para 
desenvolvimento de software, o Quora, Reddit e Answers.com para assuntos gerais, o HackerNews no mundo 
de tecnologia. Porém algumas áreas ainda não possuem tantos produtores de conteúdo e nem um ambiente 
consolidado onde os próprios usuários podem colaborar para resolução de problemas. 
No mercado de condomínios, também por ser um mercado tradicional e pouco profissionalizado, não existem 
muitas boas opções online onde síndicos e administradores podem compartilhar suas experiências de 
maneira organizada. Existem muitos desafios em se administrar um condomínio. Tomar decisões em conjunto 
e definir regras de convivência é um assunto que gera muitas discussões sobre o que pode e o que não pode 
ser decidido pelo síndico. É especialmente difícil para um síndico que acabou de assumir seu mandato 
conseguir todas as respostas que podem ser exigidas dele. Por isso a TownSq se propõe a criar um espaço 
online onde síndicos, administradores e empresas do setor possam colaborar para a criação de uma base de 
conhecimento sólida e confiável. 
 
Objetivos do Projeto: 
O objetivo do projeto é construir uma plataforma online de compartilhamento de conhecimento baseada em 
perguntas e respostas que sejam de fácil acesso para usuários tanto perguntarem como responderem 
questionamentos. 
Descrição do Projeto em alto nível: 
O projeto consiste em criar uma plataforma web responsiva onde cada usuário poderá enviar perguntas para 
que outros membros contribuam com suas respostas. Quando um usuário tiver sua dúvida resolvida ele pode 
aceitar uma das respostas como a que solucionou seu problema. Deverá ser possível para os usuários 
adicionar comentários às respostas e na pergunta. Um dos focos do projeto é na indexação do conteúdo por 
mecanismos de busca portanto a velocidade de carregamento e responsividade da aplicação são 
características chave. 
 
Não está no Escopo: 
Desenvolvimento de aplicativos mobile 
Tecnologia: 
Backend preferencialmente Java, Spring Boot e Thymeleaf. Renderização de páginas server side. 
MySQL, PostgreSQL ou MongoDB para armazenamento dos dados. 
Frontend favorecendo HTML e CSS leve. 

* Eventualmente algum professor poderá ser alterado.  
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