
APP Simulados 
Cardiopapers 
Delineamento de Projeto 

Objetivo e Generalidades 

• - Aplicativos de IOS e Android para simulados de provas em diferentes áreas com 
sistema e gerenciamento por dashboard em plataforma web. 

• - Plataforma Web de gerenciamento deve ser responsiva, intuitiva e possibilitar 
emissão de estatísticas de acesso e desempenho do aluno .  

• - Auxiliar na publicação na apple Store e Google Play 
• - Garantia, suporte de bugs e atualizações críticas solicitadas pela apple ou Google 

para manutenção do app hospedado  em um período de um ano  
• Diagramação de design gráfico do App e Dashboard, 
• -Disponibilizar Código fonte, diagramas UML , diagramas de banco de dados e todo 

material necessário para autonomia e manutenção do sistema no futuro  
• - Treinamento no sistema e plataforma para os administradores . 
• Assessoria para publicação na conta desenvolvedor empresarial para APPLE e 

Android ( Se necessário ajudando na criação das contas)  
• - Desenvolvedor deve Emitir nota fiscal dos serviços 
• - Todo pagamento será intermediado por plataformas de garantia de freelancers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aplicativos e Plataformas Guia 

• - Os aplicativos deverão utilizar a dinâmica e funcionalidades disponibilizadas pelo 
site e plataforma  APROVA   https://itunes.apple.com/br/app/quest%C3%B5es-de-
concurso-aprova/id959916667?l=en&mt=8 e Studos : 
 

 

• - A plataforma web denominada Dashboard  deve ter inspiração e funcionalidades 
do https://studos.com.br/ 

• https://www.youtube.com/watch?v=A5ESmZcIAIM 
• https://www.youtube.com/watch?v=O-6N8gvuOZo 
• https://www.youtube.com/watch?v=cv-K7nTMKgQ 
•  

 

 



 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A5ESmZcIAIM 

 

 

 

 



Funcionalidades Aplicativos 

• - Banco de dados de alunos deve ser integrado com a plataforma Edools para que 
utilizem mesmo login e senha . ( http://docs.edools.com/) e API independente para 
integração futura para outra plataforma e Webhook. Permitir acesos de alunos ativos 
e bloquear acesso de alunos inativos. 

• - Tela de abertura com animação e tela de login aos moldes do  Evino ( 
https://itunes.apple.com/br/app/evino-compre-vinho-online/id1008719792?mt=8) 

• Sistema de filtros onde o aluno pode filtrar entre matérias, anos de provas, dificuldade 
ou outra TAG definida pelo administrador.  
 

• Sistema de acompanhamento de desempenho e planejamentos de estudos 
semelhante ao app APROVA  https://itunes.apple.com/br/app/quest%C3%B5es-de-
concurso-aprova/id959916667?l=en&mt=8 

• Sistema de denúncias para o aluno possa emitir alerta de possibilidade de erro ( 
semelhante a plataforma APROVA. 

• Gameficação onde as questões realizadas fornecem pontos e em que os alunos 
participantes saibam seu rankeamento ( conferir troféus). 

• Agenda de estudos individuais e compartilhadas ( Administrador e professor 
estabelece um cronograma para estudos.  

• O sistema de comentários escritos ( permitir figuras) ou em vídeos ( permitir vídeos 
vimeo ou youtube). 

• Permitir que alunos possam enviar comentários que devem ser moderados pelo 
professos ou administrador ( função que deve ser ativada ou não pelo administrador 
para a questão). 

• Sistema de Push ( notificações enviadas via Dashboard que para os celulares) com 
objetivo de anúncios de  ofertas e estimular para que o aluno realize provas. 

• Aluno pode optar por realizar simulado inteiro ou selecionar conjunto de questões ( 
Caderno)  

•  O aluno tem a opção de gerar sua prova escolhendo quantas questões gostaria de 
realizar utilizando os filtros para escolha das questões. No final deve disponibilizar um 
Painel de status de correção da prova por cores ( verde o que acertou e vermelha o 
que errou – ver vídeo medsoft) 

• Aba com conexão do Feed do site cardiopapers onde serão disponibilizadas as 
atualizações do site www.cardiopapers.com.br ( utilizar Cards semelhantes ao app 
cardiopapers ( https://itunes.apple.com/BE/app/id427436833?l=nl) 

 



 

 

 

• Banco de dados de questões será atualizado ou modificado a partir da Dashboard 
web sem necessidade de atualização do software do app. 

• Acesso a agenda e cronograma gerenciado pelo Dashboard 
• Definiçao de metas conforme plataforma Studos. 

Plataforma Web ( Dashboard) 

• Possuir página de login com captcha 
• Criar perfis de Administrador ( total privilégios)  e Professor ( O administrador 

atribuirá disciplina tendo direito de enviar questões, avaliar desempenhos , criar 
comentários).  

• Página de cadastro de professores e administradores manualmente.  
• Exibir estatísticas de acessos e desempenho ( gráficos dinâmicos) 
• Exportar para Excel as estatísticas. Inclusive percentual de acerto e de erros e de 

quantas pessoas marcaram a alternativa ( os simulados serão de múltipla escolha )  
• Acompanhar ranking de alunos 
• Importação em massa de banco de dados aos moldes da planilha abaixo 
• https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AOMX1bRipnY4dY-

z47d_EJpiS0De4SgEGrJIp4HZqx4/edit#gid=328186396 
• Central de envio de mensagens via Push 
• Módulo de moderação de comentários 
• Permitir que os professores e administradores envie questões e comentários das 

repostas  manualmente diretamente na plataforma.  
• Permitir que os comentários das repostas sejam em áudio, vídeo ou escritos com 

figuras. 



• Gerenciamento de agenda e cronograma de eventos compartilhados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cronograma 

• Após fechamento de contrato , em ___ dias primeira reunão para esclarecimento de 
dúvidas do desenvolvedor 

• Em   _____  dias enviar primeiros Mockup da parte gráfica para avaliação e 
aprovação . Se necessário estabelecer nova reunião para avaliar alterações 
solicitadas. 

• Em ______ Dias  após aprovação de design primeira reunião de ajustes e 
alinhamento para inicio de desenvolvimento das plataformas  

• Em _____  dias reunião para primeiros demos . 
• Em _____ dias  após finalização da infra estrutura , iniciar  de testes  
• Em  ____ Disponibilização dos códigos fontes e upload para lojas 

 

Todo projeto deve ser acompanhado e gerenciado pelo Trello onde as sugestões e 
melhorias devem ser registradas. 
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