
  
 

 

Termo de Abertura do Projeto 

 
Título do Projeto: IDOSO + 
Cliente: Jacqueline Fraga da Silva - Professora Formada pela PUCRS em Licenciatura e Bacharelado. 

Semestre: Segundas e Quartas JK – 17:30 as 19:00 
 
Justificativa do Projeto: Segundo a OMS, o Brasil terá a quinta população mais idosa do mundo, ultrapassando o 
total de crianças de 0 a 14 anos em 2030. De acordo com o IBGE entre 2012 e 2018, o número de Brasileiros com 
mais de 65 anos cresceu em torno de 26%, demonstrando que a população do Brasil está envelhecendo numa 
velocidade maior que a do planeta. Mesmo diante desse alerta, o governo não tem investido recursos suficientes 
em uma nova política pública onde terá que ser criado programas e estratégias que possam diminuir os impactos 
causado por todo esse crescimento populacional. 

 
Objetivos do Projeto: É a criação de um aplicativo onde as pessoas da terceira idade terão acesso a novas 
informações que as ajudarão a melhorar suas qualidades de vida, bem-estar, e, além disso, reduzir os custos 
econômicos para os órgãos de saúde que futuramente estarão sobrecarregados pela quantidade crescente da 
população em geral. 
 
• Construção de aplicação móvel mais ágil e amigável para preenchimento de dados;  
• Construção de relatórios que possibilitem verificar as causas da infrequência escolar em larga escala;  
• Instituir sistema de portas abertas para que mais usuários tenham acesso ao sistema para informar a exclusão 
escolar a qualquer tempo; 
• Criar fluxos circulares de informação para que todos tenham conhecimento da situação atual do estudante. 
 
Descrição do Projeto em alto nível: 
 
Funcionalidades necessárias: 
 
• Dados do Idoso  
• Informações médicas  
• Medicação  
• Convênios  
• Estatuto do idoso  
• Dicas  
• Notícias  
• Comunicação com a equipe de Saúde  
• Equipe multidisciplinar  
• Perfil usuário e Adm. 

 

Tecnologia:  

 Aplicativo para celulares Android e IOS.  
 

 

 

 
* Eventualmente algum professor poderá ser alterado. 
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