Termo de Abertura do Projeto
Título do Projeto: Plataforma Praxi
Cliente: Praxi – Natália Portela e Deivid Dias Bastos
Semestre: Segundas e Quartas JK – 17:30 as 19:00
Justificativa do Projeto: A Praxi conecta estudantes universitários a projetos de extensão dentro das
universidades, contendo mais de 125 projetos cadastrados e 300 membros. Durante nossa jornada, vimos a
necessidade de auxílio ao universitário sobre como desenvolver habilidades para atingir seus objetivos
profissionais. Assim, a Praxi quer ser uma plataforma que guie o aluno, a partir do preenchimento do onboarding,
através de uma trilha composta por atividades que desenvolvam soft e hard skills, a chegar mais perto da sua meta,
seja um estágio ou um cargo efetivo. Portanto, o aluno, além de saber o que necessita evoluir, também vê como
fazer e realiza através de parceiros, acompanhando seu progresso rumo ao seu sonho

Objetivos do Projeto: Construção de uma aplicação web para realizar o onboarding dos alunos e montar a trilha
de desenvolvimento com base nas características inseridas e nos conteúdos cadastrados. Com isso, a Praxi poderá
oferecer novas funcionalidades integrando com a base de alunos e cursos já cadastrados

Descrição do Projeto em alto nível:
O projeto possui duas importantes funcionalidades: Onboarding e Trilha de Estudos.
1. Login: Estudante / Administrativo
2. Onboarding: (auto cadastro)
a. preferências dos alunos;
b. área de interesse;
c. curso da graduação;
d. soft/hard skills.
3. Trilha de Estudos: (Cadastro (adm) |Jornada do Estudante)
a. tópicos de qualificação profissional;
b. sugestão de conteúdos;
c. forma de aprendizado;
d. progresso da trilha.

Não está no Escopo:
 Dashboard de gestão e acompanhamento das informações.
Tecnologia:
 Web desktop.

* Eventualmente algum professor poderá ser alterado.
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