
Objetivo

O Portal para ONG's foi desenvolvido com

o objetivo de auxiliar na divulgação das ONG’s

e consequentemente trazer benefícios com

impactos sociais, como a conscientização da

adoção, a interação e troca de informações.

.

Portal para ONG’s de Proteção aos Animais

Introdução

Estudos realizados pelo IBGE, IPEA e

ABONG, no Brasil em 2010 apontam cerca de

290 mil ONG's dos mais variados tipos, dentre

elas mais de 2.300 são da categoria de

proteção aos animais. Pensando nestas

organizações, houve o interesse por parte dos

autores em iniciar um estudo mais aprofundado

sobre os principais problemas enfrentados

diariamente e quais deles poderiam ser

amenizados ou até mesmo eliminados através

do desenvolvimento de um sistema de acesso

web.

A divulgação foi o foco principal do projeto.

Criar um portal onde fosse possível

compartilhar informações de interesse das

ONG’s, ajudar na divulgação da doação de

animais, permitir consultas on-line de pessoas

vinculadas ou não e ter um gerenciamento

controlado de recursos disponíveis ou em falta

nas ONG’s fez com que a ideia fosse bem

aceita pelas organizações consultadas na

região de Campinas.

.

Figura 1:   Interface do Portal.

Conclusão

Em uma simulação considerando que três

ONG’s utilizaram o sistema, foi possível

comprovar a viabilidade do sistema. Com ele

houve um agilizar nos contatos entre ONG’s,

que resultaram em uma melhor divulgação

dos recursos de modo a distribuí-los de

acordo com as necessidades. Para usuários

externos, sem vínculos com as ONG’s,

observou-se a facilidade da divulgação de

animais na espera de adoção. De modo geral

o trabalho atingiu as expectativas iniciais, a

próxima etapa consiste em adicionar outros

recursos ainda não implementados e testá-lo

em campo, para comprovar a eficiência dele

como produto. Posteriormente finalizá-lo e

transformá-lo em um produto.
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Resultados preliminares

Como resultado preliminar foi levado em

consideração a aceitação da ideia pelas

ONG’s consultadas na região de Campinas.

Após a pesquisa de campo chegou-se ao

gráfico da figura 4, onde foi possível concluir

que a aceitação do produto era

consideravelmente boa a ponto de evoluir

para um protótipo.

Materiais e Métodos

O projeto foi desenvolvido, adotando uma

metodologia de engenharia, cujo objetivo seria

alcançar um protótipo do produto final.

Tecnologias de uso livre foram empregadas

como HTML5, CSS3, JavaScript, PHP e

MySQL.

Os métodos para a realização do trabalho

foram divididos em pesquisa de campo,

pesquisa bibliográfica, implementação do

projeto envolvendo o desenvolver da interface,

a validação e processamento de informações,

modelagem e implementação do banco de

dados, documentação de software e

documentação do projeto. É importante

ressaltar a importância do uso do Diário de

Bordo que foi uma ferramenta chave para

agilizar toda a documentação do projeto.

Figura 2:   Processo de Doação.

Figura 3:   Processo de Adoção.

Figura 4: Estudo da Viabilidade do Portal.


