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ITFETEP 

PROPOSTA SISTEMA DE RELACIONAMENTO PARA 

INCUBADORA E INCUBADOS 

Desenvolvedor: Socix 
Data da Proposta: 26 de Março de 2015 

VISÃO GERAL 

Este documento apresenta a proposta para planejamento, análise e desenvolvimento de um 

sistema para estreitar os relacionamentos entre incubadora e empresas incubadas.  

PROPOSTA 

O sistema aqui proposto tem o objetivo de estreitar o relacionamento existente entre 

incubadora e empresas incubadas, sejam elas pré incubadas, residentes ou incubadas a 

distância, e também realizar um relacionamento mais próximo entre as próprias empresas 

incubadas. 

Propõe-se desta forma um sistema com duas áreas de acesso exclusivo: incubadora e 

empresas incubadas: 

 Incubadora: 

o Gerenciamento dados 

 Área de gerenciamento dos dados básicos da incubadora. 

 

o Gerenciamento de administradores 

 Possibilidade de gerenciar os administradores que terão acesso ao 

sistema. 

 

o Gerenciamento de incubados 

 Categorias de empresas; 

 Adição, edição e exclusão de empresas incubadas, pré incubadas e 

incubadas a distância; 

 Visualização das informações de produtos, serviços e dados incluídos 

posteriormente pelos incubados. 

 

o Gerenciamento Agenda 

 Criação e edição de eventos em agenda; 

 Envio de convites para participação no evento; 

 Definição de pauta no caso de reuniões; 

 Gerenciamento de participantes dos eventos e marcação de 

presenças; 
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o Atas: 

 Possibilidade de inserir ata de reuniões; 

 

o Mural 

 Mural de compartilhamento de informações com incubados. 

Semelhante a um mural de rede social, como o Facebook; 

 

o Gerenciamento de Planos de ações 

 Envio de plano de ações para empresas. 

 

o Arquivos Úteis: 

 Categorias de arquivos; 

 Gerenciamento de arquivos para disponibilização aos incubados; 

 

o Mensagens Privadas: 

 Possibilidade de trocar mensagens privadas com incubados (similar a 

caixa de e-mails) 

 

o Mapa Incubadora: 

 Gerenciamento do mapa da incubadora, salas disponíveis e 

ocupadas, metragens das salas. 

 

  Incubados 

o Gerenciamento dados: 

 Possibilidade de editar dados, como informações básicas da 

empresa, endereço, nome, sócios; 

 Possibilidade de indicar se os dados são públicos ou somente para 

visualização da incubadora; 

 

o Descrição dos serviços e produtos 

 Área para descrever os produtos e serviços oferecidos pela empresa; 

 Possibilidade de indicar se os dados são públicos ou somente para 

visualização da incubadora. 

 

o Perfil 

 Visualização do perfil do incubado com todos os seus dados e 

compartilhamentos; 

 

o Mural 

 Tela para compartilhamento de informações entre empresas 

incubadas e incubadora. Estilo linha do tempo de rede social. 

 

o Agenda 

 Área com agenda para eventos particulares e eventos da Incubadora. 

Alertas de e-mail e avisos no próprio sistema sobre acontecimento 

dos eventos. Possibilidade de convidar pessoas para evento. 
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o Planejamento (plano de ações) 

 Área para acesso a relatórios de planos de ações desenvolvidos pela 

Incubadora por data.  

 

o Arquivos Úteis: 

 Acesso a arquivos disponibilizados pela incubadora; 

 

o Mensagens privadas: 

 Possibilidade de trocar mensagens privadas com a incubadora e 

outras empresas incubadas; 

 

o Atas: 

 Acesso às atas das reuniões realizadas; 

 

o Mapa: 

 Visualização do mapa da incubadora, espaços disponíveis, salas  

(alugadas ou não). 

 

O projeto descrito acima será desenvolvido utilizando a linguagem de programação PHP, 

HTML, CSS e Javascript. O banco de dados utilizado será MySQL. Todo o sistema será 

responsivo, ou seja, seu layout se adaptará a qualquer dispositivo, seja ele um computador, 

tablet ou smartphone. 

ESCOPO DO PROJETO 

A tabela a seguir descreve os itens a serem desenvolvidos no projeto, bem como estimativa 

de horas para sua execução: 

Páginas e serviços desenvolvidos Horas 

Análise do Sistema e modelagem do banco de dados 8 

Estruturação e preparação do código (framework) 5 

Incubadora - Login 2 

Incubadora - Gerenciamento Dados 2 

Incubadora - Gerenciamento Usuários Administrativos 2 

Incubadora - Gerenciamento Empresass Incubadas 5 

Incubadora - Mensagens Privadas 8 

Incubadora - Gerenciamento Agenda 12 

Incubadora - Atas 5 



 

4 

Incubadora - Mural 12 

Incubadora - Gerenciamento de Planos de Ações para Incubados 5 

Incubadora - Arquivos Úteis 5 

Incubadora - Arquivos Úteis Categorias 2 

Incubadora - Gerenciamento Mapa 5 

Incubados - Login 2 

Incubados - Gerenciamento Dados 4 

Incubados - Descrição serviços e produtos 5 

Incubados - Mural 10 

Incubados - Agenda 15 

Incubados - Acesso a histórico de planos de ações feito pela incubadora 2 

Incubados - Arquivos Úteis 3 

Incubados - Mensagens Privadas 8 

Incubados - Atas 3 

Incubados - Perfil Visualização 5 

Incubados – Visualização Mapa Incubadora 5 

TOTAL HORAS 140 

PREÇO E FORMAS DE PAGAMENTO 

O valor para execução dos itens citados no escopo acima é de R$ 7.000,00, que totalizam 

140 horas de desenvolvimento. 

O valor acima mencionado não engloba a contratação de hospedagem e contrato de 

manutenção. Ambos devem ser contratados separadamente. 

PRAZO DE CONCLUSÃO  

O prazo de conclusão da codificação do projeto é de até 45 dias úteis após a aprovação do 

orçamento. 
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GARANTIAS 

É concedido garantia de 1 mês, contado a partir da data de entrega do projeto*, para 

problemas ocorridos com o código fonte, como erros de script e banco de dados e 

funcionamento das páginas fora do especificado no escopo. A garantia não está prevista 

para problemas ocorridos com a má utilização do software e realizados de forma contrária à 

especificada em treinamento. Enquanto o site não estiver lançado é fornecido total suporte 

ao código fonte e problemas que possam vir a ocorrer.  

* Entende-se por data de entrega a data em que é avisado por e-mail à ITFETEP que o 

desenvolvimento do sistema está concluído.  

MANUTENÇÃO 

Entende-se por manutenção a necessidade de realizar correções ou alterações em código 

fonte a fim de corrigir ou evitar falhas no sistema. Não está previsto nesta proposta a 

realização de manutenção preventiva e corretiva mensal no sistema após o período de 

garantia do projeto. Sugere-se a realização de um contrato de suporte e manutenção do 

sistema, no qual é acordado um determinado número de horas para ser trabalhado no 

sistema em manutenções ou inclusão de novas funcionalidades. 

 

NOVAS FUNCIONALIDADES 

A solicitação da adição de novas funcionalidades ao projeto, que não constam no escopo, 

serão analisadas e cotadas a parte. Após o pagamento serão implantadas no sistema. 

HOSPEDAGEM 

Esta proposta não engloba um plano de hospedagem do sistema. A hospedagem deverá 

ser cedida pela ITFETEP ou então contratada separadamente com o Socix. 

 

CONTATO 

No caso de dúvidas ou aprovação desta proposta me coloco a disposição para contato.  
 
Telefone: (47) 9631-0252 
E-mail: fabiano@socix.com.br 
 

 


