
  
 

 

Termo de Abertura do Projeto 

 
Título do Projeto: APP Comunicação HSL 
Professor Orientador: Alessandra Dutra 
Semestre: Segunda e Quarta JK – 2021/2 
 
Justificativa do Projeto: A ideia é criar um aplicativo para facilitar a comunicação interna com os nossos 
colaboradores. Precisamos de uma ferramenta onde o funcionário da ponta consiga ter acessos na palma 
da sua mão com todas as notícias oficiais e comunicados da instituição, deixando ele mais engajado nas 
atividades do hospital. Hoje enfrentamos dificuldades para alcançar os funcionários que não tem contato 
direto com o computador no dia a dia de trabalho, como a equipe de higienização e manutenção. O 
aplicativo seria uma versão da intranet, porém móvel, onde o nosso colaborador poderia acessar todas as 
informações da instituição no trajeto para casa ou da onde quisesse. Com essa criação iríamos conseguir 
atingir com eficácia o nosso público interno em um curto prazo de tempo, conseguindo melhor a 
comunicação e a interação dos mesmos na instituição. 
 
Objetivos do Projeto: Desenvolver um aplicativo para melhorar a comunicação com todas as equipes do 
HSL de forma mais eficaz, onde os colaboradores terão acesso a todas as informações institucionais, 
rotinas em geral e fluxos de trabalho. 
 
Descrição do Projeto em alto nível: 
Usuário: 

 Login e senha, precisa ser matrícula e senha já cadastradas do RH, usava 
na intranet; 
Administrador: 

 Login e senha de administrador para poder alterar documentos do APP. 
Conteúdo: 

 Cursos Moodle: encaminhar para a página de web; 

 Ap Data: encaminhar para o link de baixar o app ou abrir o app; 

 Cardápio: abrir o pdf (atualizado semanalmente). 

 Calendário de aniversariantes (atualizado mensalmente). 

 Escalas: divisão entre assistência, administrativo e apoio; 

 Rotinas HSL: abrir pdf; 

 Atendimento psicológico: chat. 
 

Não está no Escopo: - 
 

Tecnologia: Aplicativo Mobile 

 

 

 

 
* Eventualmente algum professor poderá ser alterado. 
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