
CONCLUSÃO

Para concluir o desenvolvimento desta rede social consta com:

▪ A melhoria constante do desempenho, da qualidade e atratividade, do ensino
ministrado na instituição.

▪ O desenvolvimento de novos percursos formativos que correspondam às reais
necessidades do mercado de trabalho.

▪ A criação de uma plataforma de reflexão e partilha de recursos e sinergias.
▪ Maior envolvimento dos alumni na IES.
▪ Reforço da empregabilidade.

METODOLOGIA

INTRODUÇÃO

O processo de desenvolvimento do site será orientado
pelos modelos iterativo e para comportar a inclusão de
novas funcionalidades, numa lógica de melhoria
contínua. Em termos de atividade de desenvolvimento
do sistema, este será abordado subdividindo-o em 5
subsistemas, como demonstrado na figura seguinte.

Este projeto irá consistir na criação de plataforma web
com as potencialidades de uma rede social, que permita
aos estudantes e diplomados, manter o contacto com a
Instituição de Ensino Superior (IES), para continuarem a
sentir, a cada dia, o pulsar da sua instituição.

Esta rede social Alumni ter um conjunto de ferramentas
de analise de dados que permita acompanhar de perto o
trajeto académico e profissional dos diplomados, para
melhor poder ajustar a oferta formativa à evolução do
mercado de trabalho.

Em última instância, contribuir para criar as condições
para desenvolver uma cultura de identidade e de
pertença à instituição de ensino superior.
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OBJETIVOS

O objetivo geral da Rede Social Alumni é o de criar um sistema interação
inteligente entre uma instituição de ensino superior e os seus estudantes e

diplomados.
Facilitando assim a interação entre empregados e diplomados, promovendo
a sua valorização.

Principais objetivos específicos:

▪ Perfil de Estudante/alumni
▪ Registo e atualização de dados pessoais
▪ Dados académicos/profissionais
▪ Submissão de ideias
▪ Consultas avançadas

▪ Perfil de Empresa
▪ Registo e atualização de dados pessoais
▪ Gestão de ofertas
▪ Visualizar “alumni do curso”

▪ Sistema de Notificações
▪ Sistema automático de notificações mediante o perfil

▪ Sistema de Mensagens
▪ Sistema de gestão de mensagens entre os utilizadores da plataforma

▪ Sistema de Questionários
▪ Sistema de gestão e análise de questionários

▪ Sistema de eventos
▪ Sistema de gestão de eventos


