
  
 

 

Termo de Abertura do Projeto 

 
Título do Projeto: CHL Corretora de Seguros 
Professor Orientador: Azriel Majdenbaum 
Semestre: Sexta-feira LMNP - 2021/2 
 
Justificativa do Projeto: A ideia da criação deste aplicativo surgiu a partir da constante demanda dos 
clientes da corretora em receberem informações a respeito dos seus seguros desde o envio da apólice e 
carteirinha até os carnês de pagamentos ou mesmo novos boletos de parcelas pendentes. Queremos uma 
plataforma simples onde o usuário possa ter rapidamente ao seu alcance esses dados. Além disso, outros 
itens como telefones de contato das seguradoras e um espaço de comunicação objetivo entre o cliente e 
a corretora para solicitar contato em caso de sinistros, solicitações de novas cotações de seguros e demais 
dúvidas. 
 
Objetivos do Projeto: Desenvolver um aplicativo de fácil usabilidade que permita aos clientes buscarem 
informações a respeito dos seus seguros, tendo acesso a arquivos como apólices, carteirinhas e carnês de 
pagamento. Além disso, informações como telefones de contato das seguradoras e espaço de 
comunicação rápida com a corretora. 
 
Descrição do Projeto em alto nível: 

 Login 

 Cadastro de dados para contato (e-mail, telefone/celular, endereço) 

 Visualização dos seguros que possui 

 Visualização da situação de pagamento de cada seguro que possui (em dia ou pendente) 

 Acesso aos documentos de cada seguro que possui: apólices, carteirinhas, carnês de 
pagamento ou boletos de parcelas pendentes 

 Seleção de seguradoras para ver telefones de contato 

 Espaço para comunicação rápida com o corretor 
 

Não está no Escopo: 

 Catálogo sobre outros seguros que o cliente possa ter interesse 

 Integrações com bases de seguradoras 
 

Tecnologia:  

 Plataforma Web para dispositivos móveis (PWA) 

 Arquitetura focada em otimizar recursos de cloud (AWS) 

 

 

 

 

 

 
* Eventualmente algum professor poderá ser alterado. 
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