
 

Termo de Abertura do Projeto  

  

Título do Projeto: Localpass – O Jeito Prático de Buscar e Reservar Espaços 

Professor Orientador: Michael Mora 

Semestre: Segunda-Quarta JK 

 
Justificativa do Projeto: 
A Localpass é uma solução que visa facilitar a locação avulsa de espaços para as seguintes finalidades: festas, 
eventos sociais e corporativos, reuniões de trabalho, atendimentos de saúde, entre outros. O processo de 
reserva destes espaços, pelos meios tradicionais, é muito lento e trabalhoso. Assim, temos a intenção de 
simplificar estas reservas, bem como trazer mais visibilidade para estes locais. Projeto entre os destaques de 
2019 do Torneio Empreendedor da PUCRS e do Sebrae Start RS. Atualmente fazemos parte do quadro de Pré-
Startups do Tecnopuc e participação no Startup Garagem 2020. 
 
Objetivos do Projeto: 
Desenvolver o aplicativo que facilite a consulta e reserva de espaços através da plataforma Localpass 
(marketplace). Através da realização dos filtros desejados, o usuário terá acesso a relação de espaços 
cadastrados na plataforma. Tipos de espaços para reserva: Auditórios, Consultórios, Coworkings, 
Restaurantes para eventos, Salas de Reuniões e Treinamentos, Salões de Eventos e Espaços ao Ar Livre (Sítios, 
Jardins e Rooftops). Nossos clientes são: o Usuário Final (B2C que realizará a reserva) e o cliente B2B que é o 
dono do local que está divulgando o seu espaço dentro da plataforma. Nosso propósito é melhorar a 
experiência do usuário final, para que em poucos cliques finalize a sua reserva e diminuir a ociosidade dos 
Espaços Cadastrados. 
 
Descrição do Projeto em alto nível: 
• Buscador (com filtro de tipo de evento, cidade, data e quantidade de convidados) 
• Relação dos locais cadastrados (incluindo mapa de localização, valor de locação, metragem, fotos, 
capacidade de pessoas, breve descrição do local) 
• Detalhamento dos locais com informações específicas para locação (amenidades, regras, políticas de 
cancelamento, fotos). 
• Login do usuário (para gerenciamento das suas reservas) e dos locais cadastrados (para gerenciamento dos 
espaços cadastrados e reservas efetuados por clientes). 
• Cadastre seu Espaço (destinado aos locais que desejam realizar o cadastro do seu espaço dentro da 
plataforma). 
• Sobre nós 
• Contato 
 
Não está no Escopo: 
• Pagamento via sistema 
• Agendamento imediato pela plataforma 
Tecnologia: Aplicativo IOS e Android 

* Eventualmente algum professor poderá ser alterado.  
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