
  
 

 

Termo de Abertura do Projeto 

 
Título do Projeto: DoAÇÃO 
Professor Orientador: Gabriela Schneider (Prêmio AGES do Torneio Empreendedor PUCRS 2021) 
Semestre: Sextas-feiras LMNP – 19:15 as 22:30 
 
Justificativa do Projeto: O cenário atual é de queda nas doações arrecadadas, enquanto cada vez mais pessoas 
necessitam com urgência desta fonte de sobrevivência. A autora constatou a falta de um site na internet onde os 
doadores possam conhecer de forma centralizada, rápida e atualizada os itens finais dos quais cada instituição de 
caridade ou entidade assistencial necessita no momento, bem como seus dados (quem são, o que fazem, onde 
estão e contato), saindo do formato dominante de pedido em dinheiro, o que causa desestímulo às doações. Busca-
se o aumento da contribuição através da empatia gerada ao se conhecer os produtos concretos necessários a 
tantas entidades próximas, passando mais confiança na finalidade da doação; além da otimização na quantidade e 
variedade de cada item recebido, diminuindo o problema de produtos repetidos enquanto outros faltam. 

 
Objetivos do Projeto: Desenvolvimento de uma Plataforma Web chamada DoAÇÃO, onde as instituições 
cadastradas possam incluir, atualizar e excluir os itens e quantidades ou serviços em seus pedidos de doações, 
conectando-os ao público que facilmente os visualizará na internet, sem necessidade de cadastro ou de baixar app. 
Os itens podem ser de alimentação, vestuário, higiene e limpeza, medicamentos, produtos ortopédicos, móveis e 
eletrodomésticos, cama/mesa/banho, etc. Já os serviços podem ser consertos, reformas, treinamentos e cursos (ex: 
alfabetização, esportes, música, artes, etc.) ou chamada de voluntários para ações e projetos. 
 
Descrição do Projeto em alto nível: 

• Cadastro da instituição; 
• Abertura e exclusão de pedidos de doação; 
• Inclusão, atualização e exclusão de itens e quantidades dentro do pedido; 
• Possibilidade de o doador manifestar interesse em doar cada item; 
• Filtro por cidade e região. 

 
Não está no Escopo: 

 Integração com meios de pagamento online. 

 Compras online em mercados com entregas. 
 

Tecnologia:  

 Web responsiva. 

 

 

 

 

 

 
* Eventualmente algum professor poderá ser alterado. 
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