
  
 

 

Termo de Abertura do Projeto 

 
Título do Projeto: ADapp 

Professor Orientador: Michael Mora 

Semestre: Segunda e Quarta JK – 2021/2 
 

Justificativa do Projeto: A aviação e um setor que se torna cada vez mais complexo com o passar do tempo, 
o número de passageiros aumenta, o número de voos também aumenta e os aeroportos precisam lidar 
com o gerenciamento deste fluxo. O resultado são aeroportos cada vez mais movimentados e complexos, 
o que os tornam ambientes confusos e propícios a provocar atrasos. 
 

Objetivos do Projeto: O objetivo da ADapp e conectar as pessoas com os aeroportos oferecendo a melhor 
experiência possível durante sua passagem por esses ambientes complexos e até mesmo 
amedrontadores, para que a experiência da viagem não seja arruinada por estresse, correria, atraso, 
decepção e medo antes mesmo do embarque. A ADapp espera atingir esse objetivo com a criação de um 
aplicativo capaz de listar as tarefas do passageiro a partir do número do seu voo e então plotar rotas 
inteligentes direcionando o usuário para os locais onde ele precisara passar para cumprir essas atividades 
antes do embarque. 
 

Descrição do Projeto em alto nível: 

➢ Usuário: Login / Informações 

➢ Pontos de Referencias 

 Cadastro/ Categoria 

➢ Inserção do Número do Voo e Posição atual 

 Lista as atividades (ex: despacho, passagem pelos scanners, deslocamento até o portão...) 

 Plota as rotas 

 Personalização da rota (podendo adicionar e remover paradas) 

 Estimativa de tempo da rota. 

➢ Notificações 

 Relativas ao voo (ex: atrasos, cancelamentos, mudança de portão, mudança de aeronave...) 

  Alertas de tempo (ex: 30 min restantes para o embarque) 

 Mensagens personalizadas (ex: anuncios, mensagens das empresas aereas, mensagens do 
aeroporto) 

➢ Rotas 

 Mapeamento de Rotas 
 Controle de Rotas 

 

 Não está no Escopo: Integrações com base de dados do Aeroporto. 

 Tecnologia: Aplicativo Mobile. 
 

* Eventualmente algum professor poderá ser alterado. 
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