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Motivação
Projetos sociais desempenham um papel fundamental no desenvolvimento de
uma sociedade, porém a tendência de entidades e voluntários é de
distanciarem-se perante aos desafios presentes no processo de criação e
desenvolvimento de um projeto social. Sendo assim ferramentas que facilitem
a criação de projetos sociais bem como a captação de recursos humanos para
o desenvolvimento do mesmo torna-se extremamente importante.

Objetivos
Este trabalho tem como objetivo desenvolver um sistema web que ofereça
ferramentas que facilitem o processo de desenvolvimento e divulgação de
projetos sociais e projetos sem fins lucrativos, bem como instigar a
participação de voluntários nos mesmos.

Planejamento
Atividades
1. Estudo da bibliografia referente a desenvolvimentos de sistemas
web, suas características e métodos de desenvolvimento.
2. Estudo das tecnologias necessárias para o desenvolvimento e
divulgação do sistema.
3. Modelagem do banco de dados do sistema.

4. Desenvolvimento de ferramentas necessárias para o cadastro dos
projetos e suas etapas.
5. Desenvolvimento das ferramentas para inscrição de voluntários em
projetos cadastrados no sistema.
6. Desenvolvimento de ferramentas para classificação dos projetos.
7. Monografia
8. Poster
9. Apresentação
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