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Objetivo
O projeto tem foco sociopolítico e foi
projetado para trazer à população
brasileira conteúdo sobre políticos de
diferentes esferas, dando destaque
a períodos eleitorais. O aplicativo
consiste de uma plataforma de fácil
acesso a informações como perfil,
propostas e histórico de cada
candidato.

Introdução
Os recentes acontecimentos políticos no Brasil mostram que a população
começou a tomar ciência do quão importante a conscientização política é
para a sociedade e futuro do país como um todo. Neste contexto, é
primordial ter acesso fácil a informações, que permitam ao cidadão em
qualquer hora ou lugar poder se atualizar sobre políticos e suas ações,
principalmente num período eleitoral. Neste contexto, ter uma aplicação
mobile voltada aos eleitores brasileiros, que independentemente do nível de
conhecimento político e familiaridade que possuam com aplicativos, possam
ter acesso aos perfís dos políticos e suas respectivas propostas, é uma
colaboração para que se possa caminhar para um futuro melhor para todos.
Como um projeto inicial, o foco é nas prefeituras e câmara de vereadores de
São Paulo e Rio de Janeiro, mas a proposta é que o aplicativo não seja
apenas uma ferramenta para as eleições e sim uma ferramenta para ser
utilizada a longo prazo, de forma que o cidadão seja capaz de acompanhar
de perto o que políticos têm feito e cumprido. A aplicação deve ter interface
simples e intuitiva para facilitar e incentivar o acesso a informação.
Arquitetura do sistema

O usuário pode ser autenticado no sistema utilizando sua conta do
facebook ou realizando cadastro no próprio aplicativo.
Além disso, o usuário também será capaz de utilizar outras funcionalidades
da aplicação como:
• Ranking de políticos mais bem votados.
• Ranking de propostas mais bem votadas.
• Ferramenta de pesquisa de candidatos políticos.
• Lista de candidatos sobre os quais se deseja manter-se informado.
• Informar-se sobre as responsabilidade de cada cargo politico.
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